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1. Úvod
Vinohrady, dnes jedna z mnoha pražských čtvrtí. V minulosti však také jedno z pražských
předměstí a samostatné město. Ještě dříve území s hospodářskou funkcí. Tento specifický
prostor v dnešním širším centru Prahy nemá za sebou historii plnou přelomových dějinných
okamžiků celostátního významu. Až do poloviny 19. století to byla ryze zemědělská oblast.
Teprve rok 1848 přinesl tomuto území oficiální pozici v celostátních sídelních strukturách.
Druhá polovina 19. století pak přinesla tomuto území oficiální pojmenování, oficiální správní
funkci a nárůst obyvatel.
Volba tématu práce je pro autora volbou osobní. Je totiž místním rodákem a narůstající
zájem o historii a architekturu ho dovedly až k vytvoření této práce. Jako obyvatel východní
části Vinohrad, která je součástí Městské části Prahy 3, pak také citlivě vnímá dnešní správní
rozdělení. Práce má být jakousi sondou do oblasti vlastního bydliště, jedním z prostředků, který
pomáhá vysvětlit a pochopit existenci tohoto území. Jde o historický exkurz, ale také o
zachycení širších dějinných a společenských souvislostí.
Cílem práce je zmapovat dějiny území města Královské Vinohrady, resp. čtvrti Vinohrady.
Práce mapuje historii osídlení a funkce vymezeného území od středověku. Přelomovým
momentem je pak vznik samostatné obce. Jsou zde zmapovány okolnosti vzniku a rozvoj
samostatné obce, později města a městské části. Důraz je kladen na období 1875 – 1922 jako
na období existence samostatného města Královské Vinohrady a na jeho největší územní
rozvoj. Nastíněna je i pozdější správní historie a vývoj osídlení.
Práce systematicky zachycuje správní vývoj, s tím související vznik infrastruktury
samostatné obce. Sleduje demografický vývoj a sociální složení obyvatel. Důležitý je důraz na
rezidenční funkci města, jako na nejdůležitější funkci území Vinohrad. Stavební vývoj je pak
detailně zachycen v jeho jednotlivých obdobích i s příklady staveb, ať už veřejných či
soukromých. Představení rezidenční čtvrti pak doplňují vsuvky, týkající se konkrétních
obytných domů. Stavební vývoj a výstavba nového města jsou pak v širším smyslu spojeny
s urbanismem a urbanistickými koncepcemi 19. století. Práce řeší míru inspirace a kvality
těchto koncepcí na příkladu Vinohrad. Místní historie je pak propojena s širším, celostátním a
celoevropským měřítkem. Reflektuje ovšem jen ty události, které nějakým způsobem ovlivnily
vývoj Vinohrad.
V názvu práce je zvoleno pojmenování Královské Vinohrady, dnešní pojmenování místa
zní Vinohrady. V samotném textu je ale častěji použit výraz Královské Vinohrady, který
7

koresponduje s epochou, na kterou je v této práci kladen největší důraz. Území totiž neslo
v průběhu dějin mnoho pojmenování, v textu je tak snaha užívat vždy pojmenování, které se
váže k právě popisovanému období.
Další problém v pojmenování se vyskytuje u názvů ulic. Vinohradské ulice mají původ
v době samostatné obce Královské Vinohrady, která také určovala jejich názvy. Některé ulice
byly přejmenovány již v tomto období, většina pak po připojení města k Praze. Velké množství
ulic totiž neslo pojmenování, které by se stalo v hlavním městě duplicitním. V práci je pak
většinou zmínka zpravidla o dvou názvech, historickém vinohradském a současném, které
vzniklo zpravidla po roce 1922, existují ovšem výjimky, ulice, které byly přejmenovány
několikrát z politických důvodů.1
Popis historie viničního území, města Královských Vinohrad a čtvrti Vinohrady je
kompilací několika zdrojů. Předně lze zmínit nejstarší používaný pramen, jímž je publikace
vinohradského občana Julia Janečka, která popisuje vznik obce a historii do roku 1895. Je
jednoznačně psána na objednávku vinohradské obce a je zde tak patrná jistá jednostranná
náklonnost. Druhou historickou publikací o Vinohradech je sborník Památník města
Královských Vinohradů z roku 1929. Ta vzniká v době, kdy jsou již Vinohrady součástí Prahy,
což je v několika kapitolách reflektováno. Jinak ale kniha opět nabízí přehled historie obce od
středověku přes vznik samostatné obce až po 20. léta 20. století. Je rozdělena na více témat,
reflektuje tak například vývoj samosprávy, průmyslu, školství, náboženské a sociální poměry.
Nejnovějším počinem je pak kniha Město Královské Vinohrady, která je psána jako populárně
naučná publikace, na některých místech je nedůvěryhodná, je určena běžnému čtenáři a klade
důraz na obrazovou stránku. Odborný pohled na vinohradské území pak nabízí dílo z edice
Historický atlas měst České republiky, kterou vydává Historický ústav Akademie věd České
republiky. Jak už z názvu vyplývá, jde o dílo psané z pohledu historické geografie. Svazek
s názvem Praha – Královské Vinohrady ovšem kromě map nabízí také stručný přehled
politického, stavebního i společenského vývoje území. Praktickými pomůckami pro badatele
jsou pak podrobná tematická bibliografie nebo názvosloví ulic.
Složitý a mnohdy nepřehledný správní vývoj obce se podepsal i na dostupnosti dalších
pramenů. V Archivu hlavního města Prahy se tak nacházejí jen fragmenty dokumentů bývalé

K názvosloví viz: HOŘČÁKOVÁ, Václava. Názvosloví veřejných prostranství Královských Vinohrad.
Historický atlas měst. [online]. 1. 2. 2010 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z:
1

http://towns.hiu.cas.cz/v_nomenclature.php
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samostatné vinohradské obce. Jde většinou o dokumenty kancelářské povahy. Pro statistické
údaje jsou k dispozici výsledky sčítání lidu, a také pravidelně vydávané statistické zprávy, které
kromě údajů o samotné Praze obsahovaly data ze sousedních obcí.
Dostupnost a existence pramenů ke stavebnímu vývoji je dána tím, že většina staveb stojí
a je obývána, musí k nim být tedy vedena dokumentace a ta je přístupná dodnes. Stavební plány
většiny staveb lze tak najít na stavebních archivech příslušných městských částí.
Architektonický vývoj pak lze kromě výše zmíněných dobových publikací sledovat též
v přehledových publikacích. Jde zpravidla o knihy, věnující se moderní architektuře. Základem
je publikace Rostislava Šváchy Od moderny k funkcionalismu. Další publikace se již věnují
pouze území Královských Vinohrad, resp. Prahy a byly vydány po roce 1989. Jde zejména o
edici Slavné stavby z nakladatelství Foibos, jejíž tituly nabízejí přehled všech významných
stavebních památek napříč historií. Edice je řazena dle dnešních pražských městských částí a
vinohradského území se týkají ty o Praze 2 a o Praze 10. Významná je též dlouhodobá práce
historika architektury Zdeňka Lukeše, známého propagátora české moderní architektury. Na
území Vinohrad samozřejmě ve svých knihách nezapomíná a mnohé knihy a články, kterých je
autorem nebo spoluautorem nabízejí přehled významných staveb moderní architektury na
tomto území.
Celkově je frekvence zpracování historie vinohradského území spíše malá. Důvodem může
být jistá neatraktivita tématu, zejména v přímém srovnání se sousedními historickými
pražskými městy. Tato práce tak může obohatit bádání o území Vinohrad, ať už základním
zmapováním historie, tak svým důrazem na stavební vývoj a architekturu a jednotlivé funkce
zvoleného území s důrazem na funkci rezidenční.
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2. Historie před rokem 1849
Tato práce se věnuje zejména obci Královské Vinohrady, resp. Vinohrady. To je územní
celek, jehož úřední existence se datuje od roku 1849 dodnes. V této kapitole, věnované obecné
historii místa nelze opomenout několik důležitých faktů z předchozí historie území, tj. historie
před rokem 1849, který znamenal vytvoření místní samosprávy.
Předně lze konstatovat, že vzhledem ke své poloze blízko historických měst pražských a
z toho vyplývajících omezení, zejména kvůli existenci hradeb a kvůli primárně jinému než
sídelnímu účelu, nebyla před rokem 1849 na místě dnešní obce vytvořena větší samosprávná
jednotka. Dějiny území před tímto datem jsou tak dějinami značně specifického prostoru se
specifickým, poněkud jednostranným využitím. Při komplexním popisu historického vývoje
území je tak třeba začít od nejstarších dějin. Větší pozornost je ale věnována středověké etapě
vývoje, neboť ta je v mnohém určující pro pozdější vývoj a hlavně dává danému území
pojmenování a historický základ. Prostor Vinohrad s příchodem novověku mění svoji funkci,
která ale ještě není ryze sídelní, je stále zemědělská. Blízkost historických pražských měst je
pro vinohradskou oblast také určující, ovlivňují ji hradby, které ji obklopují, ale zároveň je
postupně objevována i pražskými občany. Tak vzniká základ pro pozdější změnu funkce tohoto
území a bližší propojení se samotnou Prahou.

2.1.

Prvotní osídlení a zakládání vinic

Málo překvapivým faktem je existence pravěkého osídlení v této oblasti. Archeologické
nálezy, které byly vykopány při stavbě elektrické dráhy v roce 1897, jsou zmíněny v Podlahově
Soupisu.2 Hovoří se zde o nálezu skrčené kostry, pazourkového nožíku, kostěných korálků a
dvou nádob. Datováno do období neolitu,3 což je období, ve kterém je již prokazatelně osídlena
pražská oblast.
Nejznámější částí historie z doby před vznikem samosprávné obce je čin císaře Karla IV.,
který v rámci svých zakladatelských aktivit podpořil vznik vinic na tomto svažitém území,

2

PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Vinohradském [online].

1908, s. 149. [cit. 2016-06-24].
Dostupné z: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=6385
3

PÍČ, Josef Ladislav. Čechy předhistorické, Sv. 1. Praha, 1899, s. 199, 218.
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vhodném pro pěstování vinné révy. Stalo se tak vydáním viničného privilegia 16. 2. 1358,4
které přímo nařizovalo pěstování vína v okruhu tří mil kolem Prahy.5 Pěstitelům toto nařízení
nesporně přinášelo výhody: „Zakladatelé vinic byli prvních 12 let osvobozeni od nájmu a teprve
od 13. roku měli platit desátek a královské komoře odvádět roční plat, tzv. perkrecht. Vedle této
počáteční výhody se vinicím dostalo i trvalé výsady v podobě osvobození (na věčné časy) od
ungeltu, zemské berně i jiných povinností.“6
Výše zmíněná poloha blízko hranic historických pražských měst přinášela své výhody i
nevýhody. Nespornou výhodou je blízký kontakt se samotným mocenským a obchodním
centrem země, s královským dvorem a velkými trhy. Samotné pěstování révy je možné pokládat
za výhodu i nevýhodu. Výhodou je přímá správa z královského dvora a jistota odbytu vína,
dodávaného na královský dvůr. Pro tento svažitý terén je to navíc plodina více než vhodná.
Nevýhodou terénu je nemožnost pěstování jiných plodin a z toho vyplývající nemožnost
variability a konkurence. Nárazníková poloha a zmíněná blízkost mocenského centra zároveň
znamená, že místo je terčem útoků v případě obléhání města či jiné snahy o jeho dobytí. Z toho
vyplývá ohrožení nepočetného obyvatelstva a stagnace zemědělské činnosti. Tak se to stalo
například v období husitských válek, po třicetileté válce a v 18. století při obléhání Prahy
pruskými i francouzskými vojsky (1741-1748), kdy obléhající armády logicky využily místní
terén k přípravě útoku na město.

2.2.

Správa viničního obvodu

Nejvyšším představeným vinic byl perkmistr, zmocněnec krále s právem vykonávat správu
přímo na viničném území. Ten dohlížel na jednotlivé vinice a hospodaření na nich, řešil převody
pozemků nebo spory. Perkmistrem byl obvykle jmenován vážený staroměstský občan, proto
nebydlel v oblasti vinic. Pozůstatkem po úřadě perkmistra jsou dochované úřední knihy, dnes
uložené ve Sbírce rukopisů Archivu Hlavního města Prahy.7 Úřad byl v době josefinských
reforem převeden pod c. k. prokuraturu, což znamenalo konec přímé správy ze Starého města,

4

Regesta Bohemiae et Moraviae VI 2 [online]. 1929, s. 444. [cit. 2016-06-24].

Dostupné z: http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8&bookid=699&page=246
Je zde jistý problém s určením této měrné jednotky, snad tzv. staročeské míle. Některé zdroje uvádějí až 11 km,
jiné pak okolo devíti nebo sedmi kilometrů. Viz: HOFMANN, Gustav. Metrologická příručka. Plzeň, 1984, s. 75.
5

6

LAŠŤOVKOVÁ, Barbora. Pražské usedlosti. Praha: Libri, 2007, s. 7-8.

7

Sbírka rukopisů 1310–1994. Archiv hlavního města Prahy. [online] [cit. 2016-06-24].

Dostupné z: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_rukopisy.html
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takže se středověký úřad perkmistra se svými pravidly a hierarchií transformoval do podoby
rakouského státního úřadu. Celý viniční obvod byl i se svojí správou zrušen v důsledku změn
po roce 1848, čímž se počíná existence samostatné obce Vinohrady. Samotnému vzniku a
administrativě s tím spojené se bude věnovat zvláštní kapitola. Území pokryté vinicemi bylo
správně bráno jako tzv. viniční obvod s názvem Viničné hory.

2.3.

Osídlení viničního obvodu a fenomén usedlostí

Na území Viničních hor se kromě vinic nacházelo jen málo staveb. Šlo o stavby potřebné
pro viniční hospodářství - viniční domky se sklady a kůlnami na nářadí, viniční lisy, domky
hlídačů. Svéráznou kategorii tvoří domky pro pomocné dělníky a vůbec existence této vrstvy
obyvatelstva na pražských vinicích, která je svázaná s nuzným životem na okraji společnosti a
mnohdy s jiným vyznáním víry.8
Největšími stavbami na území viničního obvodu byly tzv. usedlosti, což je specifický
fenomén oblastí mimo historické centrum Prahy. Tyto stavby fungovaly jako autonomní
hospodářské jednotky a na viničním území kolem Prahy přirozeně sloužily hospodářství
vinařskému. Důležitá byla jejich poloha, daná nařízením o nemožnosti stavět v určité
vzdálenosti od hradeb. Ta činila 600 sáhů, zhruba 1100 metrů.9 Jednotlivé usedlosti byly
nepravidelně rozesety okolo celé Prahy, existují ovšem oblasti, které byly usedlostmi doslova
nahuštěné. Jsou mezi nimi i oblasti bývalého viničního obvodu. Jedná se o dnešní pražské čtvrti
Smíchov, Košíře, Radlice, Jinonice, Břevnov, Střešovice, Dejvice, Libeň, Troja, Žižkov a
Vinohrady.10 Většina usedlostí byla zbořena při budování souvislé zástavby pražských měst ve
druhé polovině 19. století, na jejich místě dnes stojí činžovní či rodinné domy. Některé usedlosti
existují dodnes (Klamovka, Cibulka), některé zůstávají v místních názvech lokality (Balabenka,
Palmovka, Juliska, Hanspaulka). Původnímu účelu přirozeně neslouží žádná.
Na území vinohradského viničního obvodu uvádí soupis z roku 1843 69 stavení, většinu
z toho tvořily právě usedlosti.11 Při výběru usedlostí, určených ke zmínce, nelze opomenout to,
že mnohé jejich názvy slouží dodnes jako názvy lokalit či ulic, což usnadňuje jejich tehdejší
přibližnou lokalizaci bez pomoci starých map. Jde například o usedlosti Ohrada, Pražačka,

8

Tento fenomén dobře popisuje román Aloise Jiráska Temno ve své hlavní dějové linii.
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Smetanka, Parukářka, Zvonařka, Švihanka, Folimanka.12 Mezi další významné usedlosti patřily
například usedlosti Dolní a Horní Stromka, Cikánka, Paroubka, Kozačka, Landhauska,
Fesslová.13
Postupně, s výše zmíněným utlumováním vinařství, začaly sloužit usedlosti i k rekreační
nebo hostinské činnosti. Vznikají tak letní domy, tzv. lusthausy pro měšťany – majitele vinic,
nebo zájezdní hostince při cestách z Prahy. Nejznámějším letním sídlem je bezesporu Villa
Gröbe, dnes zvaná Gröbovka, která byla vybudována na místě někdejší usedlosti Horní
Landhauska podnikatelem Moritzem Gröbem v roce 1870 na vyvýšenině, vytvořené navážkou
zeminy, vytěžené při stavbě vinohradského tunelu. V okolním svažitém terénu vznikl park s
velice známou umělou jeskyní, grottou, se sochou Neptuna, dnes konečně důstojně obnovenou
a rekonstruovanou. Nejznámějším hostincem pak byl Kravín, usedlost v bývalých
Wimmerových sadech, na rohu dnešních ulic Budečská a Korunní, který sloužil jako zájezdní
hostinec pro lidi cestující do Prahy, později také pro pražské obyvatele, kteří se sem vydali na
výlet.
Zmiňovaná fixace na pěstování vinné révy ovšem neplatí po celou dobu zemědělských
aktivit na území dnešních Vinohrad. Lze konstatovat, že již v 18. století, zejména po pruském
vpádu, nehrálo vinařství klíčovou roli na tomto území, jehož oficiální název zněl tehdy Viničné
hory. Již od doby pobělohorské, v souvislosti s úpadkem vinařství, začíná být oblast využívána
pro pěstování obilí, zeleniny nebo ovoce.

2.4.

Sady, zahrady

V souvislosti

s utlumováním

viničních

aktivit

a

s jejich

nahrazováním

jinými

zemědělskými činnostmi vznikají pole a ovocné sady. V průběhu 19. století je tak oblast
Viničních hor nově využívána stále širší vrstvou obyvatel Prahy k cíleným výletům. Žádoucí je
tak vznik uměle vytvořených krajinných prvků, sadů a zahrad, které uspokojí potřeby
návštěvníků.
Nejstaršími sady byly Wimmerovy sady, v pramenech hojně zmiňované díky své krajinotopografické funkci a historii. Vznikly ve druhé polovině 18. století a byly to první uměle
vytvořené sady, které sloužily k procházkám a výletům obyvatelům historických částí Prahy,

Jednotlivé usedlosti jsou dobře patrné na Císařských otiscích Stabilního katastru. Viz: Mapy online. Geoportal
Praha. [online] [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online#.Vx5IIEdnDD5
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kteří se vydali prozkoumat prostor na východ od městských bran. Zbudovány byly na základě
spojení pozemků několika usedlostí, které byly v držení stavebního podnikatele Jakuba
Wimmera, který vydělal obchodem s císařskou armádou, pro kterou stavěl pevnost Terezín a
byl i jejím generálním zásobovatelem. Pragmaticky skupoval nejen pozemky, ale i budovy,
například palác Platýz na dnešní Národní třídě. Podílel se i na zkultivování Letenských sadů.
Území vinohradských sadů bylo velice rozsáhlé. Rozkládalo se za tehdejší Žitnou branou, od
níž mířilo směrem na jihovýchod a tvořilo území trojúhelníkového tvaru. Rozsáhlé sady sahaly
na jihu až ke Karlovu, na východ až k dnešní vinohradské vodárně. Uprostřed stál hostinec
Kravín a na území se nacházely nejen sady, ale také aleje nebo lesík. Sady byly zastavěny
v období územního rozvoje Vinohrad na konci 19. století a toto území specifického tvaru se
zachovalo ve vedení několika vinohradských ulic (např. dnešní ulice Francouzská či Korunní).
Ve stejné době byla založena i snad nejznámější vinohradská zahrada Kanálka, kterou na
konci 18. století vytvořil hrabě Josef Emanuel Canal tím, že skupoval pozemky vinic a
usedlostí, které zcelil, později dokonce ohradil zdí a vytvořil zde umělou okrasnou i užitkovou
zahradu, dále také park anglického, francouzského či čínského typu. Díky své velké rozloze se
zde nacházelo několik pavilonů, altánů, jeskyně, jezírka nebo voliéry. Hrabě Canal byl
nadšeným botanikem a součástí zahrady byl i výzkumný ústav, kde se konaly botanické
přednášky nebo kde probíhalo šlechtění a nových odrůd. Kanálka byla velmi oblíbeným
výletním cílem, leč po smrti svého zakladatele postupně pustla a chátrala. S pozdější houstnoucí
zástavbou na konci století byla zahrada rozparcelována a její prostor zavezen navážkou a
zastavěn.14 Její připomínkou je dnes ulice U Kanálky, parkovou úpravou pak na bývalou
Kanálskou zahradu navazují nedaleké Riegrovy sady.
Pole nebo sady na některých místech viničního území vydržely až do 20. století. Prameny
hovoří, že na místě dnešního náměstí Jiřího z Poděbrad sklízeli obilí ještě v roce 189415 a
například na dnešním náměstí Míru vedle Národního domu býval ovocný sad, který nahradila
budova dnešního Divadla Na Vinohradech až v roce 1905, kdy započala její stavba.16
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V souvislosti s otevíráním historické Prahy dochází ke změně funkce, kdy se z místa, které
bylo již od středověku pevně svázáno s vinařskou tradicí, stává předpolí města, s nímž již nejen
pasivně sousedí, ale aktivně vytváří jeho tvář a slouží i jeho obyvatelům. Ideálním pramenem
pro prozkoumání prostoru je mapa. Na mapě stabilního katastru, která udává stav z roku 1842,
lze nalézt již jen fragmenty vinic, dále sady a jednotlivé usedlosti s více budovami. S ohledem
na výše napsané pak nepřekvapí, že většinu území tvoří pole. Celkový pohled na území
tehdejších Hor viničných pak ukazuje otevřenost a řídkou zástavbu na západě a masu hradeb
tehdejší Prahy s branami na východě. Viditelné jsou též cesty vycházející z bran.

2.5.

Hradby, brány

Dalším fenoménem, který hluboce poznamenal transformaci viniční oblasti v okolí Prahy,
je fenomén hradeb. Barokní opevnění Prahy tvoří západní hranici vinohradského území. Jistou
formu opevnění v pražském prostoru můžeme vidět již v raném středověku v prostoru
Pražského hradu. S pozdějším vznikem jednotlivých částí historického centra Prahy a s jejich
územní expanzí se ve středověku budovala nová opevnění a hradby. Oblast Vinohrad na
západní straně sousedí s Novým Městem, které bylo opevněno již v době svého vzniku ve
14. století. Fundátor Karel IV. nezapomněl ani na Vyšehrad a učinil z něj pevnost. Opravdovou
pevnost ale z Prahy učinilo až vybudování barokního opevnění na přelomu 17. a 18. století.
Podnětem byla potřeba celistvé a pevné obrany města po zkušenostech z třicetileté války. Pod
vedením italských architektů (mj. proslulý Carlo Lurago) vznikl moderní systém opevnění s
desítkami jednotlivých bastionů, z nichž některé stojí dodnes. Hradby se tak táhly od
Vyšehradu přes Karlov a dále po trase dnešní severojižní magistrály ulicí Legerova až k Vltavě
u Těšnova. Původní středověká linie zůstala zachována. Již bylo zmíněno, že se Praha stala
terčem cizích armád, které se pokoušely o dobytí města, což se několikrát podařilo.
Nejvýraznější byl rok 1741, kdy v rámci Války o rakouské dědictví dobyla Prahu vojska,
složená z vojáků z Francie, Saska a Bavor. Ti obklíčili Prahu z více stran, na Nové Město se
jim podařilo proniknout přes Novou bránu.
Císařovna Marie Terezie rozhodla o odebrání statusu pevnostního města pro Prahu v roce
1749. Bezprostředně to souvisí s vývojem vojenství, kdy při dynamických útocích jednotlivých
armád již statické pevnosti nemají význam (viz Terezín a Josefov). V případě města velkého
jako Praha je existence jakési formy obranného opevnění žádoucí i po těchto událostech a
nařízeních. S opevněním se ovšem po roce 1749 nic neděje, není obnovováno a není o něj
náležitě pečováno.
15

Je na místě propojit fakta a úvahy o roli hradeb v nyní už novověkém městě s politickým
vývojem Prahy. Důležitým datem je rok 1784, kdy dochází k spojení historický pražských měst
v jeden celek. Tento politický akt lze vnímat jako začátek přechodu k modernímu a otevřenému
městu i k modernímu způsobu samosprávy. V kapitole o hradbách a opevnění lze chápat
otevřenost jako akt technický i politický.
Otevřenost symbolizuje brána. V systému pražského opevnění bylo vybudováno několik
bran. Na pravém břehu v oblasti našeho zájmu to byly brány Poříčská (Špitálská, brána sv.
Petra) na Těšnově, na konci dnešní ulice Na Poříčí, dále Nová (Horská, Vídeňská) na
východním konci Senovážného náměstí u dnešního parku před Hlavním nádražím, následovala
Koňská (brána sv. Prokopa), která se nacházela na horním konci Koňského trhu v místech
dnešní budovy Národního muzea, Žitná brána, ležící na konci dnešní stejnojmenné ulice a
poslední byla Slepá brána (Svinská, brána sv. Jana) na konci Ječné ulice v místech dnešního
náměstí I. P. Pavlova.17 Etymologie názvů byla různá, většinou byla odvozena od místních
souvislostí. Nejstarší názvy byly odvozeny od zasvěcení blízkých kostelíků (sv. Petr, sv.
Prokop, sv. Jan), novější pak nesly pojmenování podle města či místa, do kterého mířily (Vídeň,
Špitálské pole). Opomenuty nebyly ani místní názvy (Poříčí, Žitná) ani blízkost trhu (Koňský,
Dobytčí trh – viz Svinská). Nejnovější názvy byly odvozeny od účelu brány (Slepá) nebo byla
názvem zdůrazněna přestavba brány (Nová).
S dlouhodobým vývojem bran a okolí, které přinášelo i jejich přejmenovávání, se v 19.
století ustálily jednotlivé cesty. Nejdůležitější tehdy vedla z Koňské brány. Byla to
Černokostelecká, Kutnohorská nebo také Benešovská cesta. Ta vedla na východ Čech a poté
směrem na Moravu a dále až do Vídně. Napojovala se na ni i stezka z Nové (Vídeňské brány),
jedna větev se u Benešova odpojila a mířila na jih Čech. Důležitý je fakt, že jednotlivé cesty se
staly základem pozdější celistvé uliční sítě, a také plynule propojily nově utvářenou čtvrť se
stávající zástavbou Nového Města při jeho východní hranici. Pozůstatky jednotlivých
historických cest se dochovaly dodnes. Nejlépe viditelné je to na vedení cesty vycházející
z Koňské brány, kterou dodnes kopíruje Vinohradská a na ni navazující Černokostelecká ulice.
Historické trasování nezměnila obytná zástavba ani moderní silniční infrastruktura. Od bývalé
Poříčské brány vede dnes dlouhá ulice Sokolovská, přesně kopírující tehdejší cestu vedoucí do
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Staré Boleslavi. I u bývalé Nové brány vidíme návaznost dnešních ulic Prahy, zde jde o ulici
Koněvovu a o navazující Českobrodskou.
V roce 1866, bezprostředně po Prusko-rakouské válce, byla Praha prohlášena za otevřené
město, které neplní obrannou funkci. Padl tak poslední důvod k zachování opevnění. Důvodem
byla prohraná válka a změna obranných strategií, ve kterých nebylo místo pro pevnosti a
pevnostní města. Dalším, dlouhodobým důvodem, byl technický a ekonomický vývoj
v monarchii a v českých zemích, který se vyznačoval zejména velkým rozvojem průmyslové
výroby a vznikem nových vrstev společnosti. Hradby opevnění města této modernizaci bránily
jak symbolicky, tak fakticky – město se nemělo kam rozrůstat. V neposlední řadě otevřením
města Praha napodobila jiná velkoměsta Evropy, analogii lze nalézt zejména u Vídně, kde byly
zbourány hradby v letech 1857 – 1860 a vybudována ikonická okružní třída Ringstraße. Vzor
z Vídně si vzalo i Brno a v 60. letech vybudovalo na místě bývalé městské fortifikace okružní
třídu.
Vojenská správa se tedy v Praze vzdala pozemků i se stavbami hradeb a odprodala je městu.
To, v součinnosti s okolními obcemi, plánovalo další využití. Přirozeně šlo o co nejrychlejší
odstranění hradeb a dalších staveb. Bourání hradeb musela pražská obec provádět na vlastní
náklady, což celý proces zpomalovalo. S bouráním se začalo v roce 1874 a jako první padly
právě dvě brány na hranicích s Vinohrady – Poříčská a Koňská. Bourání pokračovalo pomalu
a probíhalo až do začátku 20. století, kdy na pravém břehu postupně dosáhlo až na Karlov, kde
některé části zůstaly zachovány a navazují tak na rovněž zachovalé opevnění Vyšehradu.18
Pozemky vzniklé po zboření hradeb Praha odprodávala soukromníkům – stavebním
podnikatelům i obecním samosprávám. Ti všichni plánovali pozemky zastavět souvislou
obytnou zástavbou, čímž by napomohli rozvoji nově vzniklých obcí mimo historické centrum
Prahy. Na své si přišla zejména nově vznikající vrstva stavebních podnikatelů, továrníků, ale i
spekulantů s pozemky. K aktivním patřila i nově vzniklá vinohradská obec, pro kterou tento
krok znamenal začátek největšího stavebního rozvoje. V souvislosti s již zmíněnou otevřeností
Prahy ovšem nedocházelo ke sblížení správnímu a administrativnímu a Vinohrady se staly
svébytnou obcí v bezprostřední blízkosti historických měst pražských spojených nyní v jedno
město.

Dodnes dochován např. bastion XXXI na Karlově, přeměněný po oceňované rekonstrukci v restauraci a místo
odpočinku. Viz: Revitalizace Bastionu u Božích muk. archiweb.cz. [online]. 11. 1. 2014 [cit. 2016-06-24].
18
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3. Vznik samosprávné obce
Předchozí zmínky o historii Vinohrad byly pevně svázány se zemědělstvím, zprvu
vinařstvím, později s jiným zemědělským využitím. Těch se též týkaly všechny správní
reformy, úřady i výkon moci. Absence definice jasného účelu vinohradského území
umožňovala založení vlastní samosprávy a následnou urbanizaci tzv. na zelené louce, či v tomto
případě na zelené vinici. Akt to ale nebyl lehký i kvůli výše zmíněné absenci historie a
tradičního osídlení. Díky změnám v celé habsburské monarchii se ale naskytla příležitost, jak
vytvořit samostatnou správní jednotku, která se později stala vedoucím hráčem v oblasti a
konkurovala samotné Praze, od které se odlišovala v mnoha věcech a mnohdy záměrně. Na
základě popisu správních změn tak budeme svědky transformace tradičně zemědělsky
využívaného území v moderní evropské město s převážně rezidenční funkcí.

3.1.

Revoluční změny

Území ohraničené ze západu hradbami Nového Města, z jihu Nuselským údolím, z východu
otevřenou krajinou a ze severu masou kopce Vítkova bylo tedy v první polovině 19. století
spravováno c. a k. viničním úřadem a patřilo správně do Kouřimského kraje, přifařeno bylo
dílem do Olšanské, dílem do Michelské farnosti. Žilo zde 169 obyvatel v 69 domech.19
Pohyb přinesly až změny související s událostmi roku 1848. Ještě v době revolučního kvasu
a jednání o ústavě bylo důležitým činem schválení zákona o zrušení poddanství. Změny roku
1848 obecně vedly ke zrodu moderní společnosti, uvolnily historické společenské svazky a
umožnily jistou míru samostatnosti většině obyvatelstva. Změny roku 1848 stály u zrodu
nových skupin obyvatelstva, a to jak dělnictva, tak zejména nových společenských elit. Na úkor
staré pozemkové šlechty, která ztrácí na síle a na majetku, je to nová vrstva podnikatelskobankovní, která těží z nových změn zejména finančně. Nelze opomenout i vzrůst příslušníků
inteligence, v českém prostředí s přídomkem národní. Jde zejména o advokáty, vědce, lékaře
nebo univerzitní profesory.
Zrychlení politického vývoje, daný revolučními bouřemi roku 1848, přispěl k ústupkům a
možnosti vytvoření samospráv obcí jako veřejných korporací. Struktura územní samosprávy je
ale často měněna novými nařízeními, vyvolanými častými změnami vlád. Neustálé změny
nezpomalovala ani samotná autorita císaře, který se, v souvislosti se svým přesvědčením, bránil
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změnám a pokroku, a to právě zejména v souvislosti s převedením moci na někoho jiného.
Centralistické pojetí, tak charakteristické pro Františka Josefa II., je tak skutečnou brzdou
pokroku. Určitá liberalizace přichází postupně, zejména v poslední čtvrtině 19. století.
Pro členění samosprávy je paradoxně důležitý i postup represivních složek režimu, které
v rámci snahy o vnitřní bezpečnost a absolutní kontrolu obyvatelstva prosazují například
zmenšení politických a soudních okresů, což zvyšuje možnost kontroly. Zároveň díky jejich
pečlivé práci, mnohdy tak příznačné v rámci přebujelé habsburské byrokracie, máme přehled o
tom, kde žily podezřelé osoby. Pravidelné sčítání lidu nám pak od roku 1869 přináší podrobné
údaje nejen o počtu obyvatel, ale také o národnostním složení, náboženském vyznání, rodinném
stavu nebo o obcovací řeči obyvatelstva.

3.2.

Vznik obce

Zákon o prozatímním obecním zřízení, vydaný v březnu 1849,20 jehož neprogresivnější
novinkou je zavedení místní samosprávy, umožňuje založení samosprávného celku – obce.
Jak lze tedy nový zákon o obecním zřízení aplikovat na území zrušeného viničního obvodu?
Lze prohlásit, že jednoduše, stačí jen vytvořit obecní zastupitelstvo a radu, požádat o založení
obce a zvolit starostu a radní. Naše sledované území je ovšem velice specifické, vzhledem ke
specifickému historicko-geografickému postavení není samostatnost automatickým řešením.
Počítalo se totiž, že území zrušeného viničního obvodu bude rozděleno mezi okolní obce, které
byly obcemi historicky zakotvenými, tudíž dobře čitelnými. Šlo o bezprostřední sousedy
vinohradské oblasti - Karlín, Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Vršovice a Nusle.
Pokud ovšem čteme text Prozatímního obecního zřízení, první všeobecné ustanovení praví,
že: „Základ svobodného státu jest obec svobodná.“21 Pro tuto svobodnou obec se rozhodla
skupina podnikatelů, Josef Janeček je nazval muži: „již nechtěli bývalým proslaveným Horám
Viničným zcela dáti zaniknouti,“22 novější prameny zdůrazňují přízemnější motivy, když
hovoří hlavně o zainteresovaných podnikatelích - vlastnících pozemků. Nová obec splnila
podmínky obecního zákona, který požadoval vymezené katastrální území, dostatek finančních
prostředků, místní vlastníky nemovitostí a pozemků. Guberniální nařízení č. 84 ze dne 13. 6.
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1849 rozhodlo, že území za branami Novou, Koňskou, Žitnou a Slepou se spojí v jednu
katastrální obec s názvem Vinohrady. Na základě prvních obecních voleb konaných v celém
Rakousku byl prvním vinohradským starostou zvolen Eduard Pštross, majitel místní usedlosti
Pštrosska. Rozloha území činila 7,85 km². Připojena byla též osada Olšany sousedící
s vinohradským územím na severovýchodě. Rozlohu tehdejšího území lze srovnat s dnešní
rozlohou Vinohrad (3,79 km²) a Žižkova (5,44 km²). Údaj o počtu obyvatel z roku založení
obce nemáme, nejbližším a neověřeným údajem je číslo z roku 1857 – 1688 obyvatel.23
Z dalších údajů o sčítání lidu je již jasně patrný rychlý vývoj počtu obyvatel, který vyvolala
změna správní formy obce a její otevřenost a atraktivní poloha v pražské aglomeraci.
Na základě císařských nařízení, která se týkala samosprávy a byla jedním z mála výdobytků
revolučního boje 48. roku, byly v roce 1850 zavedeny politické okresy. Nadřazenou okresní
správu vykonával tedy nad nově vzniklými Vinohrady okres Karlín, začleněný do pražského
kraje. Tyto byly součástí Země České jako celku, který byl ještě podřízen Ministerstvu vnitra
jako nejvyššímu orgánu výkonu politické správy. Každý okres mohl být rozdělen na více
soudních okresů pro efektivnější výkon soudní správy. Vinohrady patřily do Karlínského
okresu do roku 1878, poté byl vytvořen přímo Politický okres vinohradský. Rozdělení na menší
celky lze přikládat opravdu velkému rozvoji těchto oblastí, a tak krok státní správy lze pochopit
jako prostředek k udržení rovnováhy, neboť už od zavedení místní samosprávy bylo zvykem,
aby jednotlivé okresy byly zhruba stejně velké a se stejným počtem obyvatel. Fakt, že některé
politické okresy měly hodně přes 100 000 obyvatel, urychloval dělení na menší celky
s efektivnější správou a lepší možností kontroly.
Nutno poznamenat, že prameny, psané vinohradskými patrioty, vůbec „karlínské“ období
nezmiňují, což svědčí o velké hrdosti vinohradských, která byla i později důležitým faktorem
při styku s okolními obcemi a zejména se samotnou Prahou. Co vinohradské jistě potěšilo, byla
událost z ledna 1867, kdy byl nejvyšším rozhodnutím obci dán přídomek královské. Nový
název tedy zněl Královská Vinohradská obec a odtud je tedy odvozen pozdější a dodnes zažitý
název, dnes již oficiálně nepoužívaný, Královské Vinohrady.

3.3.

Rozdělení obce

V souvislosti s růstem počtu obyvatel na území Královských Vinohrad v době po založení
obce začalo docházet i k jisté diferenciaci mezi jednotlivými vrstvami obyvatel. Souviselo to

23

JANEČEK 1895, s. 15.

20

s poněkud odlišným vývojem dvou částí obce. Vinohrady lze geograficky opravdu rozdělit na
dvě části. V první, severní části, končící masivem Vítkova, probíhal živelnější rozvoj, domy se
zde stavěly rychle a mnohdy nekvalitně. Sloužily k ubytování zejména pro chudší vrstvy
obyvatel, zedníky nebo dělníky okolních, zejména karlínských, továren. Druhá část Vinohrad,
umístěná na východ od Žitné a Koňské brány, se stávala domovem pro vyšší a bohatší vrstvy,
zejména pozemkové vlastníky a finančníky, ale i pro rostoucí střední třídu, reprezentovanou
úřednickou vrstvou. Odlišný vývoj a zejména jiná struktura obyvatelstva daly základ pro
rozdělení těchto částí. Od místní samosprávy vinohradské však zaznívaly spíše odmítavé kroky,
což je logické, neboť již celkem zkušení pragmatici z rady obce si uvědomovali, že ztráta území
a obyvatel není dobrá. Obávat se mohli i konkurenčního boje a nepřátelství mezi nově
vzniklými obcemi. Proto se snažili zachovat status quo argumentujíce, že jen velké území může
uspokojit potřeby obyvatelstva, neboť mimo jiné disponuje většími finančními prostředky.
Nyní je třeba poznamenat, že podrobnější informace o rozdělení obce nabízí pouze kniha
psaná z pohledu vinohradské obce, kterou je tak možno považovat za nedůvěryhodnou.24 Proto
mnohé pozdější práce většinou jen konstatují prosté rozdělení obce s připojením datace a
nerozvádějí příčiny rozpadu a možné rozpory mezi dvěma částmi obce a jejími obyvateli.
Jistá forma nepřátelství se tedy mohla dostavit, příslušníci severní části se snažili využívat
faktu, že je jich větší počet a činili si tak nároky na zastupitelstvo. Hlavním důvodem ale nejspíš
byl již zmíněný odlišný stavební a demografický vývoj dvou částí, které se tak začaly odcizovat.
S tím souvisí například fakt, že obyvatelstvo severní části přestalo užívat oficiální název
Královské Vinohrady a titulovali své území názvem Žižkov. Zde tedy vidíme první zmínku o
budoucím názvu tohoto území a vznik tradice husitského pojmenovávání ulic. Logickým
důvodem pro rozdělení by pak mělo být přirozené geografické oddělení jednotlivých částí obce.
Zastupitelstvo v čele s tehdejším starostou Vilémem Vlčkem argumentuje, že na členitosti
terénu nezáleží a dávají za příklad samotnou Prahu, jejíž historické části jsou různě kopcovité,
což jim ovšem nebránilo ve spojení. Zastupitelstvo také poukazuje na to, že proti rozdělení stojí
veřejnost, ale důkazy pro to nejsou. Rozdělení je tak nevyhnutelné a pro nově vzniklou obec je
navrhován název Nová Praha. Vinohradské zastupitelstvo již s rozdělením souhlasí, což je
potvrzeno nařízením zemského výboru dne 16. 7. 1875, čímž je obec Královské Vinohrady
rozdělena na dvě samostatné obce – Vinohrady I a Vinohrady II.
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Vinohrady I, tedy ona severní část, byla v roce 1877 oficiálně přejmenována na Žižkov a
tento název nese čtvrť hrdě dodnes. Prvním starostou se stal Karel Hartig, nyní pozemkový
vlastník a stavitel, který byl zastupitelem vinohradské obce. V době rozdělení již byla tato obec
jasně definovatelná jako čtvrť s převažujícím dělnickým obyvatelstvem, čemuž odpovídají
menší nároky na komfort bydlení. Domy se tak staví živelně, není respektováno uliční členění
a velkým problémem je špatná kvalita provedených staveb, což vede k mnoha sesuvům, které
si vybírají i lidské životy. S novou obcí se její obyvatelé začnou brzy identifikovat a budou se
k ní hrdě hlásit.25 Vzniká tak opravdu svérázný fenomén dělnické čtvrti a tato aura provází
území dodnes a tolik jej odlišuje od jižněji položených Vinohrad. Ty se stávají jistým
protipólem Žižkova svým odlišným složením obyvatelstva a také jiným průběhem stavebního
vývoje. I u Vinohrad tak vzniká jistá pověst, která o nich hovoří jako o čtvrti vyšších vrstev,
jako o „dobré“ rezidenční čtvrti s kvalitně postavenými činžovními domy, splňujícími vyšší
nároky obyvatelstva, související s jejich vyšším společenským postavením. Obec Vinohrady II,
zaujímající území Královských Vinohrad, s oddělením přišla o nadpoloviční většinu svého
obyvatelstva a domů, ubylo 331 domů a 14 200 obyvatel. Samotné Královské Vinohrady měly
bezprostředně po rozdělení 235 domů a 8 935 obyvatel.26 Rozloha činila 3,7 km². V listopadu
1875 se konaly první volby do obecního zastupitelstva a prvním starostou byl zvolen Jan
Friedländer, stavitel usazený na Vinohradech, tedy typický příslušník nové vrstvy
pozemkových vlastníků a stavitelů, jež dbali o rychlý rozvoj obce a tím i svého konta.

3.4.

Shrnutí

Při popisu správního vývoje vinohradského území, který je psaný z pohledu tzv. malých
dějin, vidíme na pozadí obraz dějin velkých. V některých případech je tak možno zařadit
jednotlivé kroky místní samosprávy a také kroky státu do souvislosti s událostmi celostátního
a celoevropského charakteru. Jde například o Rakousko-uherské vyrovnání, po kterém přichází
určité uvolnění a kroky vedoucí k větší samostatnosti obcí, nejen té vinohradské, v souvislosti
s jistým strachem monarchie před možnou snahou českých špiček o tzv. české vyrovnání.
Rozvoj české společnosti vede přirozeně ke vzniku nových elit, které jsou důsledkem
modernizačních snah v Evropě po roce 1848, ale také výsledkem boje národů za svobodu, tak
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typického pro 19. století. Tvorba těchto nových elit a jejich společenský vzestup je mnohdy
zásluhou jejich liberálního myšlení a důrazu na vlastní práci a z toho vyplývající úspěch.
Mnoho tehdejších i dnešních článků je označuje za tzv. selfmademany. To s sebou přináší
zvýšené sebevědomí, v našem případě vedoucí k budování samostatné obce, autonomního
celku, se snahou o opravdovou nezávislost. Jejich přičiněním se tak z polí stávají stavební
parcely, na kterých rostou domy pro velký počet obyvatel, přicházejících většinou z venkova a
hledajících práci uvnitř Prahy nebo v jejím sousedství, což je díky její nynější otevřenosti
přirozený postup.
Vývoj obce v prvních letech po jejím vzniku nelze svou rychlostí srovnávat s jejím vývojem
v poslední čtvrtině 19. století. Nelze se divit, pokud si představíme území nové obce, která je
po svém vzniku charakterizována převahou zemědělsky využívané půdy a řídkou zástavbou,
navíc stále ještě omezené předpisy týkající se hradeb, území, které je známé jen díky své
rekreační funkci pro pražské obyvatele. Vše se ale postupně mění, zejména díky práci místní
samosprávy v čele s novými místními elitami.
Opravdu masivní rozvoj po roce 1875 není však důsledkem rozdělení, jde o obecný
trend, který se týká všech obcí za městskými hradbami, jejichž bourání datující se do tohoto
období způsobilo obrovský stavební ruch. Samozřejmě, že po rozdělení zavládla v nové obci
stabilita, posílená společným zájmem na rychlém růstu a rozvoji obce. Nově založené město
v čele se zastupitelstvem, které tvořili místní podnikatelé, pozemkoví vlastníci, se snažilo o co
nejrychlejší rozvoj obce, zejména stavební. Opět v tom lze spatřit hlavně snahu o svůj vlastní
prospěch, ale v 19. století ještě nelze užívat termínu střet zájmů. Období po roce 1875 lze
označit, v souvislosti s rozdělením a novým uspořádáním obce, za období nového začátku či
znovuzrození. Obec Královské Vinohrady se oficiálně stává městem, a to v roce 1879.
Zastupitelstvo se snaží budovat moderní město a infrastrukturu pro své občany, a to vše se mu
skutečně daří a plní svou úlohu zodpovědně. Začíná tak období, které lze směle nazvat zlatou
érou Královských Vinohrad.
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4. Město Královské Vinohrady
Samostatná vinohradská obec se rozvíjela tempem závratným. To se vyznačovalo rozsáhlou
výstavbou. Samotná obec investovala do rozvoje infrastruktury a snažila se o vytvoření
moderního města se všemi jeho atributy. Období prvních let samostatnosti tak ze strany obce
charakterizuje zejména výstavba veřejných budov, ze strany majitelů parcel a pozemků pak
jednoznačně dominuje jejich zástavba činžovními domy. Následující kapitoly shrnou základní
a důležité stavby obecní infrastruktury a také typologii a jednotlivá období výstavby
Královských Vinohrad. Doplňován bude i vývoj politický.

4.1.

Politický vývoj – město, okres, hejtmanství

Královské Vinohrady byly po svém rozdělení samostatnou obcí, roku 1879 povýšenou na
město. Tohoto roku byl zároveň vytvořen politický okres vinohradský a na Vinohradech sídlily
všechny úřady tohoto okresu. V roce 1884 byly spojeny soudní okresy Královské Vinohrady,
Žižkov a Jílové, čímž vzniklo c. k. okresní hejtmanství, které zahrnovalo 68 obcí. Hejtmanství
stála v hierarchii správy nad politickými okresy, byla vytvořena zpravidla spojením dvou a více
soudních okresů, což je případ hejtmanství vinohradského.
Politický okres vinohradský, jak zněl jeho oficiální název, svoji rozlohou pojímal území
na východ až jihovýchod od Vinohrad. Patřily k němu jak obce, které jsou dnes velkými
pražskými čtvrtěmi (Vršovice, Braník, Chodov, Krč, Michle), tak mnohé vesnice, které jsou
dnes součástí Středočeského kraje (Jesenice, Velké Popovice, Jílové, Štiřín). Jižní směr expanze
byl dán existencí okresu Karlín, který byl starší a zaujímal území severně a východně od
Královských Vinohrad. Zároveň měl silnější pozici a některé úřady sídlily v Karlíně (například
stavební odbor) a karlínský okres byl zároveň dohledovým orgánem nad všemi odbory a úřady
okresu vinohradského.
V budově vinohradské radnice tak zpočátku sídlily kromě úřadů městské správy i úřady
správy okresní, předně okresní zastupitelstvo. Osoby okresních zastupitelů byly vybírány jak
z řad majitelů velkostatků z vesnic okresu, tak také z řad měšťanů, nejen vinohradských.
Prvním okresním předsedou tak byl majitel velkostatku Práče Josef Kašpar, dalšími pak
dlouholetí vinohradští politici - starostové a měšťané Jan Friedländer, Vilém Vlček, Alois
Bureš, a také advokát a celostátní politik z Vršovic Josef Herold. Postupně byly jednotlivé části
okresního úřadu nuceny najít vlastní prostory a většina okresní správy se usídlila vedle budovy
radnice v Karlově (Jugoslávské) ulici nebo na Purkyňově náměstí (náměstí Míru).
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V čele nadřízeného okresního hejtmanství stál okresní hejtman. Osoba hejtmana byla
obsazena vysoce postavenými úředníky, místodržitelskými rady. Prvním byl Josef Hejda, do
roku 1927 pak dalších šest.27 V roce 1896 se hejtmanství přestěhovalo do budovy na Korunní
třídě, kde sídlilo až do svého zániku. Okresní správu tvořily jednotlivé odbory (úřady, rady):
okresní školní rada, hlavní berní úřad, okresní soud, policejní komisařství, okresní kontrolní
správa finanční stráže, katastrální měřický úřad. Do správního členění okresu lze zařadit i
poštovní a telegrafní úřad a také lesnicko-technické oddělení pro hrazení bystřin.28 Zajímavé je
propojení bývalých budov odborů okresní správy s dneškem. V budově sídla okresního
hejtmanství, dnes vlastněné Magistrátem hl. města Prahy, je dnes služebna městské policie a
v budově bývalého okresního soudu, postavené v roce 1894, sídlí dnes Obvodní soud pro
Prahu 2.29
Úkoly okresního zastupitelstva byly zejména praktické, spojené s výběrem berní a
s budováním a správou infrastruktury. Okres také vybudoval a podílel se na provozu Okresní
vychovatelny arcivévodkyně Alžběty, která pečovala a vychovávala chudou, opuštěnou a
zanedbanou mládež. Dále nechal postavit okresní nemocnici, vůbec první moderní zdravotní
ústav v Praze. Vinohradská nemocnice a její oddělení a ústavy, existující dodnes, hrála
důležitou úlohu ve zdravotnictví pražském, i celostátním. Z vybraných daní okres přispíval i na
dobročinné účely, poskytoval stipendia studentům.
Okres měl v roce 1890 přes 135 000 obyvatel a byl největším okresem v Rakousku co do
hustoty zalidnění. Toto číslo zvyšovala samozřejmě hustá vinohradská zástavba činžovních
domů. Oblast bývalého města Královské Vinohrady je ostatně nejhustěji obydleným pražským
územím i dnes, což potvrdil výzkum Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Na jednom
hektaru zde průměrně žije 200 lidí, čímž překonává i panelová sídliště.30
Okresní hejtmanství přestalo existovat de iure po připojení Královských Vinohrad k Praze
v roce 1922, avšak fakt, že součástí okresu byly obce mimo nově vzniklou Velkou Prahu,
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Viz: PAMÁTNÍK 1929, s. 121.
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JANEČEK 1895, s. 82-91.
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Jde o budovy Korunní 734/15, Francouzská 808/19.
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Viz: Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech, 1. 10. - 31. 3. 2016, Staroměstská radnice,

dále viz: Nejvíc lidí žije na Vinohradech, narůstají však i satelitní městečka. iDNES.cz. [online]. 12. 10. 2015
[cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/vystava-znate-prahu-na-vinohradech-due-/prahazpravy.aspx?c=A151008_2197054_praha-zpravy_nub
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prodloužil existenci okresního hejtmanství, které bylo de facto zrušeno až v roce 1927. Jeho
agendu pak přebral Magistrát hlavního města Prahy a příslušné mimopražské úřady.

4.2.

Demografický vývoj

Demografické údaje slouží jako nejlepší indikátor vývoje obce. Údaje z dob před založením
obce a v prvních dvaceti letech existence je třeba brát s rezervou, nejsou oficiální. V roce 1843
je evidováno 169 obyvatel v 69 domech. V roce 1857 žije v 93 domech 1 688 lidí.31 První
oficiální záznam ze sčítání lidu z roku 1869 hovoří o 5 318 obyvatelích ve 205 domech. Další
údaj z roku 1880 již uvádí počty bez, nyní již odděleného, Žižkova. Tedy 14 831 obyvatel a
343 domů. Následuje období nebývalého růstu. V roce 1890 je evidováno již 703 domů
a 34 531 obyvatel a Královské Vinohrady se ocitají na pátém místě v žebříčku největších
českých měst. Statistický přehled o dynamice vývoje pokračuje údaji ze sčítání lidu z roku
1900, kdy Královské Vinohrady se svými 52 504 obyvateli a 1097 domy stále zaujímaly páté
místo mezi všemi českými městy. Vrcholným příkladem expanze, která je způsobena stavbou
činžovních domů a přílivem obyvatelstva, je vidět u dalšího údaje o počtu obyvatel z roku 1910,
kdy na Královských Vinohradech žije 77 120 obyvatel v 1602 domech. Královské Vinohrady
byly čtvrtým největším městem v Českých zemích, z tohoto místa sesadily sousední Žižkov,
který byl až dosud lidnatější. Další údaj z roku 1921 eviduje 83 367 obyvatel a 1750 domů. Zde
se hodí připomenout známý fakt o konci samostatnosti a připojení obce k Praze. Před druhou
světovou válkou evidujeme ještě sčítání lidu z roku 1930, kdy v pražské čtvrti Královské
Vinohrady žije 95 497 obyvatel ve 2214 domech, což svědí o tom, že stavební vývoj na
Vinohradech vznik Velké Prahy nezbrzdil.32
Dle výše zmíněných údajů se tedy nelze divit výroku z dobové publikace o tom, že:
„neobyčejný vzrůst v několika málo letech připomíná maně na rozkvět měst amerických.“33
Dokonce se v souvislosti s městem objevuje pojmenování české Chicago.
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JANEČEK 1895, s. 15.

Viz: RŮŽIČKOVÁ, Jiřina, Josef Škrabal (ed.). Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. Praha: ČSÚ,
2006, s. 60,61.
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JANEČEK 1895, s. 34.
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4.3.

Vinohradský tunel a železniční dráha

Při popisu vývoje správního, společenského a stavebního nesmíme opomenout vývoj
infrastruktury. Popis dopravního vývoje je možný jen do jisté míry, tedy pokud se týká tématu
práce. Vinohradské území je ovšem úzce svázáno s železniční dopravou, která se do prostoru
vznikajícího města zapsala velmi výrazně. Po již zmíněném zahájení bourání pražských hradeb
se naskytla možnost rozšířit dopravní infrastrukturu a rozšířit tak možnosti stále dynamicky se
rozvíjející železniční dopravy. První vlak přijel do Prahy v roce 1845 na nádraží Praha, dnešní
Masarykovo nádraží, které leželo uvnitř města za hradbami. Rozvoj železnice byl v této době
svázán s existencí soukromých společností, které měly zájem na spojení zejména atraktivních
destinací. Tak vznikla nová Dráha císaře Františka Josefa vystavěná a provozovaná
stejnojmennou společností, která spojovala Prahu s Vídní. Jejím pražským nádražím se stalo
Nádraží císaře Františka Josefa, dnešní Hlavní nádraží, s dnes již neexistující novorenesanční
nádražní budovou. Trasa dráhy zprovozněné v roce 1871 vedla přes jižní Čechy, což je z našeho
pohledu zajímavé vzhledem k průjezdu Prahou, který probíhal přes nově ražený tunel, nazvaný
Vinohradský. Jeho stavba ovlivnila vinohradské území z mnoha důvodů. Například participací
místního podnikatele Moritze Gröbeho, který ukládal vytěžený materiál na svých pozemcích,
kde později vznikla výstavní vila. Hlavním důvodem ale bylo trasování tunelu, který vedl
středem tehdejších Vinohrad, které nebyly hustě zastavěny. Pozdější výstavba tak musela
respektovat území, pod kterým tunel vedl a ze statických důvodů ho nezastavět. Vznikla tak
specificky vedená ulice zvaná příznačně Tunelová (dnes Londýnská), přesně respektující trasu
prvního vinohradského tunelu. Tunel tak představuje opravdovou jizvu ve vinohradském
území, dnes doplněný ještě dvěma tubusy dalších železničních tunelů, které byly vyraženy
později. Přirovnání k jizvě na povrchu vinohradského těla ovšem není správné, neboť jako
takové vyznívá negativně, což ovšem není pravda. Stavba tunelu byla vítána a zejména prostor
nad ním byl pokládán za příklad dobře řešené ulice, která má dostatečnou šířku a nechybí na ní
stromy ani předzahrádky. Její trasování, které protíná vinohradské území a úplně nerespektuje
pravidelnou uliční síť, je pak daní za existenci tunelu pod ní.
Pro úplnost k železniční historii vinohradského území je třeba doplnit informace, které se
vážou k opačné části vinohradského tunelu směrem k Nuslím. Nedaleko od ústí tunelu se
vinohradští rozhodli zřídit zastávku pro svoje město, nejprve pouze s malou staniční budovou.
Do provozu byla dána v roce 1881 pod názvem Královské Vinohrady (Königliche Weinberge).
Po přestavbě tratě v na začátku druhého desetiletí 20. století byla postavena nová kapacitně
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větší staniční budova, která stojí dodnes a je majetkem Českých drah. Samotná stanice byla
ovšem zrušena již v roce 1944.
Popis stavby vinohradského železničního tunelu tvoří cílený přechod ke kapitole o
urbanismu a zejména ke stavebnímu vývoji samostatné vinohradské obce.
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5. Urbanismus – historická tvorba města
Je třeba zmínit jisté teoretické a historické základy pro tvorbu města, uliční sítě a stavbu
domů. V naší práci bychom zároveň chtěli aplikovat jednotlivé teoretické závěry a typologie
odborných architektonických a urbanistických prací na konkrétní prostor města Královské
Vinohrady, s důrazem na období jeho samostatné existence.
Plánování města je vždy přizpůsobeno místním podmínkám, ať už společenským nebo
geografickým, existuje ale jistá typologie zástavby, kterou lze aplikovat na jednotlivá města
nebo volit jejich kombinaci. Vznik měst je v prostředí na sever od Alp spojen se středověkem,
typické středověké město založené na zeleném drnu má jisté předepsané normy, které plní. Jde
především o pravidelnou uliční síť, s pravidelnou zástavbou a výraznými dominantami města
(kostely, katedrály, hradby). Tato struktura jistě navazuje na urbanistickou tradici římských
měst, stejně tak jako navazují i další urbanistické trendy právě na středověkou tradici. Pro
účelnost a funkčnost jako základní role města je geometrické uspořádání nejlepším možným
řešením. Alespoň to tak platilo v historii po nejdelší čas, praktickou změnu přinesla až druhá
polovina 20. století. Středověký urbanismus ovšem přetrval, tvoří základ evropské urbanistické
kultury a navazuje na něj koncepce novověká. V období renesance nelze o urbanistickém
plánování měst mluvit, známé jsou hlavně jednotlivé významné stavby. Barokní architektura a
urbanismus se spíše než uzavřenosti města věnuje otevřené krajině a vytvoření kulturní krajiny
– krajiny přetvořené člověkem z estetického hlediska, čemuž slouží i jednotlivé stavby
umístěné v krajině.

5.1.

Koncepce 19. stol.

Dlouhé 19. století, století velkých společenských změn, které symbolicky odstartovala
Velká francouzská revoluce a následné válečné konflikty ovlivnily i architekturu a urbanismus.
„Inter arma silent Musae,“ ovšem pokud je mír, prosperita a příhodný politický vývoj, znamená
to období expanze. Své přidává i neustálý vědecký pokrok. Tyto aspekty se dotýkají měst, která
rychle rostou díky příchodu svobodného venkovského obyvatelstva, pojímají průmyslové
podniky, bourají hradby a staví nádraží pro příjezd vlaků. Expanze znamená pro historická jádra
měst nutnost přizpůsobení se novým podmínkám a při vzniku nových čtvrtí dává možnost
aplikace nových urbanistických konceptů a rozvoj nových architektonických stylů či
modifikaci

těch

starých.

V době

turbulentních

změn,

společenských,

hospodářských, je typické rychlé střídání stylů a opouštění starého pro nové.
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politických,

5.2.

Koncepce 19. stol. – Haussmannova Paříž

Pro pochopení modernizačních snah v urbanismu je třeba připomenout snad nejznámější
urbanistickou koncepcí 19. století, tedy přestavbu Paříže probíhající od 50. do 70. let. Právě zde
bylo využito příznivých podmínek dynamických změn století, zejména politických. Pokyn
k přestavbě tohoto v jádru středověkého města v nové moderní monumentální sídlo dal císař
Napoleon III. Základem byly už zásahy jeho strýce Napoleona I., které oslavovaly zejména jeho
vojenské úspěchy. Systematická přeměna města je ale dílem barona Georges-Eugène
Haussmanna, pařížského prefekta, který prakticky naplňoval sny císaře o přestavbě města.
Haussmann, který nebyl architektem, dnes bychom ho označili za schopného manažera, byl
svému císaři naprosto oddaný. Vytvořil tým architektů, a také politiků a finančníků, čímž
zajistil předpoklady pro dobrý průběh přestavby. Společně vytvořili legislativní základ pro
přestavbu, to zahrnovalo opatření o vyvlastnění pozemků a možnosti zástavby dle nařízení
městské komise. Financování převzala z větší části obec. Byl tím vytvořen jakýsi precedens pro
jiná města s plánovanou obecní výstavbou, neboť tato strategie zastává názor, že pokud obec
velkoryse investuje do bydlení a veškeré infrastruktury, prostředky se jí jednoznačně vrátí
později z daňových odvodů nových bohatých obyvatel.34
Praktická činnost zahrnovala bourání starých domů a ulic, následné vybudování nových
ulic, takzvaných bulvárů, širokých zpravidla 20 – 30 metrů. Zde je vidět patrný ohled na
rostoucí dopravu, a to jak silniční, tak i železniční. Přestavba zahrnovala i stavbu mostů a
nádraží. Komfort obyvatelstva zlepšilo povinné budování kanalizace a rozvodů vody do
každého nového domu. Obytné bloky v jednotném stylu doplňovaly monumentální stavby
paláců, úředních budov i kostelů. Paříž tak získala tvář, kterou má dodnes, charakterizují ji
monumentální široké bulváry i trochu unifikované fasády obytných domů s převládající bílou
barvou kamene. Jedná se o jednoznačně ortogonální strukturu ulic, zdůraznění přímých linií a
jistý kult osy. Patrný je zde důraz na přizpůsobení funkce města novým, zejména dopravním
podmínkám. Haussmannova praktičnost mnohdy omezuje estetickou funkci, což je mnohdy
typické pro mnohé urbanistické koncepce moderního věku, který klade důraz na funkčnost a
praktičnost.

34

HORSKÁ, Pavla, Eduard Maur, Jiří Musil. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha a

Litomyšl: Paseka, 2002, s. 200 – 201.
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Dobová kritika Haussmannovy přestavby, která poukazuje na zbytečné bourání starých
domů je dnes upozaděna. V jiných městech může žal nad zničením starých čtvrtí rezonovat
dodnes (viz Pražská asanace). Neoddiskutovatelnou zásluhou přestaveb a výstaveb moderních
měst v 19. století je důraz na komfort bydlení pro jeho obyvatele a zejména důraz na čistotu a
hygienu, jehož odrazem je zejména vybudování kanalizace, zavedení vodovodů a ústředního
plynového vytápění, později i elektřiny. Zde je ale vývoj rozdílný, záleží na regionu. Například
v pražském případě je tento fenomén naplno patrný až ve 20. století.

5.3.

Koncepce 19. stol. – Wagnerova Vídeň, Němci a Češi

Dalším architektem a urbanistou, který konkrétně ovlivnil i české prostředí, byl Rakušan
Otto Wagner. Jeho význam pro architekturu spočívá nejen v jeho architektonických návrzích,
mnohdy ryze revolučních a definujících nový architektonický styl, ale také v jeho pedagogické
činnosti na vídeňské Akademii výtvarných umění, při které přímo ovlivnil mnoho studentů
architektury z celé tehdejší monarchie, včetně mnoha pozdějších významných českých
architektů.
Wagner shrnul své teze o architektuře v knize Moderne Architektur. Jako architekt
kombinoval důraz na racionalitu a funkčnost u jednotlivých staveb, díky kterým je považován
za zakladatele moderní architektury a nazýván „otcem moderny,“35 s jistým uměleckým citem.
U Wagnera, vídeňského patriota, je také pochopitelný důraz na estetičnost a zdobnost, stál přece
u zrodu vídeňské secese. Později, zejména po roce 1900, již ovšem tvořil ve stylu nastupující
moderny stavby s geometrickými ornamenty a mnohdy i puristicky čisté fasády, v souladu
s pozdějším Loosovým heslem: „Ornament je zločin.“
Město je pro Wagnera uměleckým dílem, které má neustále působit na davy, nalézající se
uvnitř.36 Kombinuje racionalistický a estetický přístup v urbanistickém plánování, publikované
ve studii o velkoměstě (Die Grostadt). Jeho plány souvisí se vznikem moderního velkoměsta,
jako fenoménu právě 19. století. Patrný je důraz na monumentalitu dle římského vzoru. Tu
nabízí hlavní a největší sídlo monarchie - Vídeň, která prochází klasickou velkoměstskou
proměnou. Při popisu změn ve Vídni vidíme jistou analogii s o něco pozdějším vývojem v
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Viz: LUKEŠ, Zdeněk. ARCHITEKTURA: Otto Wagner. Neviditelný pes. [online]. 19. 7. 2011 [cit. 2016-06-

24]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-otto-wagner-0yc/p_architekt.aspx?c=A110718_175307_p_architekt_wag
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Praze. Po nařízení o svržení hradeb na jejich místě vzniká další z velkých fenoménů evropského
urbanismu – okružní třída, v originále Ringstraße.37 Její monumentalitu zdůrazňuje umístění
důležitých veřejných staveb (radnice, univerzita, muzea, opera), což z ní činí nejlepší adresu
města. Její rozloha a šíře pak městu dává moderní charakter a vytváří podmínky pro vznik
velkoměsta.
V posledním půlstoletí 19. věku vzrostl počet obyvatel Vídně o půldruhého milionu a na
počátku 20. století přesáhl dvoumilionovou hranici. Zapříčinilo to připojování jednotlivých
předměstí a zejména migrace. Atraktivním se město stalo pro všechny obyvatele habsburské
monarchie, a také pro obyvatele českých zemí. Ti vytvořili specifickou skupinu českých
Vídeňanů, někteří se hlásili k české řeči, jiní se takzvaně odrodili. Bylo to dáno
internacionálním charakterem města s přirozeně převládajícím německým živlem, s čímž
souvisela i obcovací řeč. Mnoho obyvatel českých zemí chodilo do Vídně za sezonní prací nebo
do služby. Vídeň prostě přitahovala jako město, ve kterém je dostatek pracovních příležitostí a
snazší možnost výdělku.
Praha nebyla tak atraktivní z hlediska pracovních příležitostí, ovšem tvořila centrum
českých zemí a české kultury, zpočátku století ji ještě lze označit za provinční město, ale trend
budování velkoměst ji v druhé polovině 19. století také nemine. O boření hradeb již šla řeč,
zopakovat lze třeba fakt, že Praha nemá okružní třídu a výstavba zde probíhala spíše
neregulovaně, individualisticky. Zdůraznit však zaslouží národnostní charakter města, kdy
přistěhovalci z venkova posilovali českých charakter a stáli tak proti německé menšině, která
se snažila zdůrazňovat svoji nadřazenost. Postupně však český živel Prahu ovládl, a to jak
v oblasti místní správy, tak v oblasti kultury či průmyslu. 38
U Wagnera je ještě třeba se věnovat jeho pedagogické činnosti na vídeňské Akademii
výtvarných umění a jeho vlivu na české žáky, kteří jeho práci uznávají a z vídeňských studií se
vracejí obohaceni myšlenkami, které je posunou v jejich vlastní tvorbě a dají tak vzniknout
moderní české architektuře, kterou reprezentuje několik architektonických stylů. Nejznámějším
Wagnerovým českým žákem byl Jan Kotěra.
Cesta k prosazení moderních stylů ale bude dlouhá, architektura ještě musí překonat vlnu
oblíbených historizujících slohů, které jsou charakteristické pro výstavbu konce 19. století.
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Viz: PEŠEK, Jiří. Od aglomerace k velkoměstu. Praha, 1999, s. 63-83.
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Viz: HORSKÁ 2002, s. 154 – 164.
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Samotný urbanismus je spíše upozaděn, a tak plánování a regulace přijdou ke slovu až v nové
Československé republice. V českém prostředí je systematicky prosazované plánování města
utopií, rychlý rozvoj a fakt, že výstavba není vcelku regulována a neexistují předepsané normy
pro výstavbu, urychluje živelnost a divokost stavebního rozvoje měst. Samostatná městská
zástavba je ale schopna jakési autoregulace, a také konzervativnost pozemkových vlastníků a
jejich důraz na rychlost výdělku znemožňuje jakékoliv urbanistické experimenty. Bylo tak jisté,
že bude konzervativně vytyčena lineární uliční síť, zaměřeny jednotlivé parcely a tím je
urbanistický koncept hotov. Následovala už jen výstavba na jednotlivých parcelách. Spolupráce
stavebníka s architektem tak byla ryze soukromou záležitostí, v drtivé většině nereflektující
vnější požadavky na estetičnost nebo veřejný účel. Důležitým faktorem pro konzervativní
smýšlení architektů je velký vliv Haussmannovy koncepce jednotného charakteru ulic. Tento
fakt a zmíněná obliba historizujících slohů tvoří základní charakter domovní zástavby poslední
čtvrtiny 19. století a většinou přetrvávající až do 1. světové války. „Každý řadový dům […]
musel být městsky obléknutý, to znamená, musel mít slohové průčelí.“39
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6. Stavební vývoj Královských Vinohrad
Výše popsaný urbanistický koncept s lineárním zastavováním ulic a důrazem na zdobnou
fasádu pasuje i na období výstavby Královských Vinohrad v poslední čtvrtině 19. století.
Vinohradská zástavba ovšem vznikala bez konkrétního urbanistického konceptu. Živelný
rozvoj byl dán požadavkem na rychlou stavbu domů a na rychlý zisk majitelů parcel. Na rozdíl
od sousedního Žižkova byly však domy stavěny kvalitně a nejsou známy žádné havárie a sesuvy
domů zaviněné nekvalitním zpracováním.
„Jednotný urbanistický plán zastavění bývalých fortifikačních pozemků, vytvořený pod
vedením architekta Josefa Schulze na půdě Spolku architektů a inženýrů v Království českém
v roce 1873, však samostatná obec Vinohrady nemínila respektovat.“40 Tak zní poznámka
korespondující s důrazem na autonomii obce a hrdost zastupitelů obce a jejích obyvatel.
Negativa této nekoncepčnosti jsou zdůrazňována v průběhu této práce.
Rychlá a bezmyšlenkovitá zástavba udivuje i známého architekta a urbanistu Pavla
Janáka, který v knize Jak rostla Praha41 charakterizuje stavební vývoj Prahy v 19. století. Všímá
si faktu, že divoká vinohradská výstavba nezapadá do historického stavebního vývoje Prahy,
velice kvalitního s jistou urbanistickou koncepcí. Z 19. století dává za příklad výstavbu Karlína,
jako kvalitně zvládnutého urbanistického celku s plánovanými dominantami, centrálním
náměstím, stavbami občanské vybavenosti a pravidelnou ortogonální strukturou zástavby.
Janák toto nazývá „rationální formou výstavby.“42 Ta na Vinohradech v prvních letech jejich
existence neproběhla, výstavbu charakterizuje kombinace budování nových bloků domů na
lineárním principu a na druhé straně snaha o zachování vedení několika historických cest.
Námětem k úvaze a také polemikou s názorem o vzniku města na zeleném drnu je otázka, zda
bylo šťastným řešením zachovávat tyto relikty a nelogicky tak narušit pravidelnou strukturu
uliční sítě, nebo zdali to byl akt jisté spojitosti s minulostí. Odpověď bude někde uprostřed a
lze ji vyvodit z výše uvedeného. Rychlé tempo výstavby a nezájem o koncepčnost ze strany
mladé obce vedl k rychlé zástavbě v původní linii (míněna zejména dnešní ulice Francouzská,
Anglická a jejich okolí) a nerespektování lineárního postupu, který by vedl ke vzniku
ortogonálního města ve stylu Karlína.
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O překotné, neregulované a rychle vznikající zástavbě svědčí i zmínky o špatném povrchu
cest a neexistujících chodnících v prvotních etapách výstavby činžovních domů. O špatných a
blátivých vinohradských cestách se zmiňuje i humoristická říkanka: „Tam na ten Vinohrad, tam
chodí každý rád, ať prší nebo ne, tam vždycky bláto je.“43 Na základě těchto výtek již obec dbá
na dláždění, takže chodníky jsou: „opatřeny výbornou dlažbou dílem tvrdého kamene
řevnického, dílem z kostek žulových.“44 Dobové prameny však jednoznačně prohlašují, že
vinohradská zástavba byla vždy pečlivě naplánovaná a dbala na podmínky dobrého a zdravého
bydlení: „Široké ulice, prostranná náměstí a stejnoměrně rozložené sady, všechno to jen
podporovaly a tak nebyla na Král. Vinohradech nikdy nouze o zdravé byty.“45
Po srovnání několika pramenů, které vykazují jistou míru citové zabarvenosti, bychom
se nyní dostali k přesnějšímu popisu a charakteristice jednotlivých etap výstavby města
Královské Vinohrady. Zmíněny budou i významné stavby u každého období. Vsuvkou bude
krátký exkurz do bytové kultury, kdy budou u jednotlivých období představeny konkrétní
činžovní domy.

6.1.

Typologie – 3 etapy vývoje

Platovská46 ve svých pracích, které se zaměřují na urbanistickou stránku území
Královských Vinohrad, definuje tři etapy výstavby, během které se Vinohrady staly úplným
urbanistickým celkem.
Před první oficiální etapou lze vymezit ještě jakousi preetapu, která zahrnuje období od
roku 1848 a její konec ohraničuje začátek první etapy rozvoje, která je datována od roku 1869.
V této předetapě dochází k výše zmíněnému neregulovanému rozvoji a zastavění oblastí
bezprostředně sousedících s hradbami, které ovšem ještě stojí. Jde o domy zpravidla dvou
maximálně třípatrové a jejich fasáda je prosta jakékoliv zdobnosti, ojediněle se zde projevuje
nastupující historizující styl. Statistiky hovoří o nárůstu domů od roku 1843 do roku 1869
o 137.47
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Přechod od klidně rurální krajiny ke staveništi budoucího města a zároveň přechod ke
kapitole, která onu výstavbu popisuje, nám obstará citace ze vzpomínek vinohradského občana
Julia Janečka: „Často vidíme na poli vlniti se jeden rok bujné obilí, téhož ještě roku spatříme
několik mezníky vytyčených ulic, prázdných a pustých, a již roku následujícího objeví se
několik rozsáhlých činžovních domů, které ukazují směr, polohu a šířku budoucí velkoměstské
ulice.“48

6.2.

První etapa

První etapa vinohradské zástavby je datována mezi lety 1869 – 1890. V tomto období je
systematicky budována bloková zástavba v podobě činžovních domů, mnohdy již
čtyřpatrových. Počet domů se od roku 1869 do roku 1890 zvýšil o 498,49 což je znakem
opravdové stavební horečky. Koresponduje to se situací v Evropě a zejména v Habsburské
monarchii, kde je toto období nazýváno Gründerským, tj. zakládacím. To symbolizuje velký
rozvoj průmyslu a s ním spojený stavební ruch a urbanizace měst. Typické je také zakládání
finančních ústavů, bank nebo záložen. Nejinak tomu bylo i na Vinohradech, kde vzniklo několik
poboček zavedených bank a pojišťoven, ale také několik místních podniků s místním kapitálem.
Nejvýznamnějším finančním ústavem, který se podílel na urbanizaci a rozvoji města
zejména skupováním území, parcelací a poskytováním úvěrů stavebníkům nebo samostatnou
výstavbou, byla Vinohradská záložna, založená roku 1874. Tvořila klíčovou roli pro zdárný
chod vinohradské obce, neboť poskytovala kapitál drtivé většině ekonomických aktivit, které
se na území města odehrávaly. Byla například akcionářem místního pivovaru. Vysoké zisky
umožní též věnovat peníze na stavbu kostela sv. Ludmily, věnovat pozemek na stavbu
městského divadla nebo zaplatit výstavbu památníků F. L. Riegra a Svatopluka Čecha. Příznivý
vývoj a výnosy umožnily rozšířit působnost i mimo vinohradské území a v roce 1899 se
Vinohradská záložna stává dokonce největší záložnou co do objemu vkladů v celém RakouskuUhersku. Své sídlo si od počátku drží v obci založení, jen se ze skromných prostor v budově
radnice záložna vzmohla na výstavbu vlastní budovy, která se nachází v dnešní Anglické ulici
a vlivem expanze ústavu došlo k propojení se sousedním blokem a výstavba dalšího domu na
nároží dnešní Jugoslávské a Londýnské ulice a jeho modernizace ve 30. letech 20. století. Není
bez zajímavosti, že všechny budovy sídla Vinohradské záložny slouží dnes rozličným
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finančním ústavům.50 Vinohrady a jejich největší finanční ústav fatálně nepostihl ani krach na
vídeňské burze v roce 1873.
Zástavba postupuje od hranic Nového Města s branami Žitnou a Slepou dále na východ,
číslem 1 je označen dům v Karlově, dnešní Jugoslávské ulici a dále jsou zastavěny okolní
oblasti, ulice Puchmajerova (Lublaňská), Vávrova (Rumunská), horní část ulice Havlíčkovy
(Bělehradská). Výstavba pak pokračuje velmi rychlým tempem ať už v pravidelných nebo
nepravidelných blocích směrem na východ a vyplňuje tak katastrální prostor Vinohrad, který je
geograficky ohraničen na severu stoupajícím terénem, na jihu klesajícím terénem. 51
Architektonicky je výstavba v tomto období pevně svázána s převládajícími historizujícími
architektonickými styly, zejména pak s novorenesancí. Tak vznikají celé bloky domů s mnohdy
unifikovanou fasádou. Jen výjimečně jsou fasády zdobeny malbami a výzdobou, zejména
s národními motivy. V pozdějším hodnocení na tuto unifikaci a architektonickou neatraktivitu
poukazuje i veskrze modernisticky založený architekt Janák, který kritizuje přehnaně
„měšťácký“ vztah vinohradských stavitelů k umění, kdy na území Vinohrad není zrealizována
ani jedna soukromá nebo veřejná stavba „vynikajícího architekta.“52
Zároveň je toto období spojeno se vznikem veřejných budov a prostranství. Politicky toto
souvisí s nabytou samostatností obce i s určitými vizemi pro plánování. Dbáno je na vznik
náměstí, je předepsána šířka ulic a velkých tříd, které jsou někde doplňovány stromořadím,
zakládány jsou též sady. Každý dům musel být označen nejen číslem popisným (starým), ale
též orientačním (novým) číslem, které umožňuje snazší vyhledání domu v ulici. Na
Královských Vinohradech, kde má mnoho ulic západovýchodní orientaci platí, že ulice začíná
na tom konci, který je blíže Vltavě, lichá čísla jsou pak na levé a sudá na pravé straně. U
severojižně orientovaných ulic, je strana blíže k řece osazena lichými čísly.

6.3.

Veřejné stavby

Některé veřejné stavby je třeba zmínit, začneme ale prostorem ústředním, tedy náměstím.
Hlavní vinohradské náměstí bylo vybudováno po roce 1873 a neslo název Purkyňovo, dnes
náměstí Míru. Zajímavé je svým svažitým profilem a zejména oválným tvarem, který evokuje
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tvar zmiňované ikonické vídeňské okružní třídy, jen v mnohem menším měřítku, ryze
vinohradském. Na tomto náměstí bylo plánováno umístění významných staveb v čele s radnicí
a kostelem. V prvotní etapě výstavby byly postaveny jen stavby některé, mnohé okrajové části
náměstí stále tvořily pole nebo zahrady.
Pro nově vzniklou samostatnou obec tedy byly důležité stavby, potřebné k zajištění určitého
standardu jak jejího, tak obyvatel města. S tímto úzce souvisí i vznik nových úřadů, pro něž je
rovněž třeba najít odpovídající prostory. V první řadě jde o radnici, v případě Vinohrad jde ještě
o okresní úřad. Ta vinohradská byla dostavěna v roce 1878, tedy tři roky po osamostatnění
města. Stojí na dnešním náměstí Míru, tehdy Purkyňově náměstí. Postavena byla díky půjčce
Městské spořitelny pražské nákladem 120 tisíc zlatých i s přiléhající školou. Radnice i škola
dodnes

slouží

původnímu

účelu,

ačkoliv

budova

radnice

je

přestavěna

(mj. zvýšena). Původní novorenesanční podobu radnice vytvořil architekt Ignác Ullmann.
Důležitou součástí obce byla také duchovní správa. Ta katolická byla na Vinohradech
vytvořena v roce 1884 a vzhledem k velkému nárůstu obyvatel se rozhodla ke stavbě vlastního
velkého kostela na hlavním vinohradském náměstí. Základní kámen kostela svaté Ludmily byl
položen 25. listopadu 1888. Chrám byl vysvěcen v roce 1893. Celkové náklady včetně práce a
vnitřního zařízení činily 369 tisíc zlatých. Katolická církev přispěla 30 tisíci zlatých, zbytek
doplatila vinohradská obec a místní farníci. Architektem kostela postaveného ve stylu
novogotiky byl nejvýznamnější představitel tohoto slohu u nás Josef Mocker. Výzdoba kostela,
například vitráže, byly pořízeny z milodarů místních nebo je zaplatili příslušníci vinohradských
elit. Kostel je dodnes dominantou hlavního vinohradského náměstí.
Další zajímavou stavbou občanské vybavenosti, která na Královských Vinohradech vznikla,
byl Obecní dvůr. Přízemní budova s přiléhajícími hospodářskými staveními byla postavena
v roce 1883 v Kollárově (dnešní Varšavské) ulici. Obecní dvůr se stal sídlem hasičů, pohřební
služby, metařů a dalších obecních služeb. Budova dnes neslouží žádnému účelu a čeká na
využití, možná na demolici.
Z dalších staveb občanské vybavenosti důležitých pro funkční a hygienický chod
moderního města zmiňme jatka a tržnice. První tržiště bylo obcí zřízeno na zakoupeném
pozemku, ze kterého se stalo Tržní (dnes Tylovo) náměstí. To mimochodem v 21. století slouží
jako místo ke konání oblíbených farmářských trhů. Stejná událost se dnes koná i na Náměstí
Jiřího z Poděbrad, kde bylo zřízeno druhé vinohradské obecní tržiště v roce 1897. Tato otevřená
tržiště ale stále nepostačovala, a tak byla v roce 1903 vybudována krytá tržnice, jejíž
novorenesanční budovu navrhl městský architekt Antonín Turek. Nová tržnice byla vybavena
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i chladícími místy, a stala se centrem pro podej masa, ovoce, zeleniny i mléčných výrobků.
Dnes slouží citlivě zrekonstruovaná stavba i nadále obchodním účelům.
Míst pro porážku dobytka bylo zpočátku ve vinohradské obci více, postupně se tržnice a
váha na maso přesunula do východní části Královských Vinohrad, nejprve do Řipské ulice a
v roce 1897 do nově vybudovaných jatek a tržnice na maso v Korunní ulici naproti městskému
pivovaru. Tento areál dnes využívá Divadlo na Vinohradech, zejména jako sklad rekvizit.
Obecní povinností bylo také zřídit obecní hřbitov. Ten vinohradský, rozkládající se na
velkorysém pozemku východně od obce i od největších pražských Olšanských hřbitovů, na
území Strašnic, slouží od roku 1885. Později byl ještě třikrát rozšířen, v roce 1897 i o kapli sv.
Václava, kterou navrhnul městský architekt Antonín Turek v novogotickém slohu, a stal se co
do počtu hrobů druhým největším pražským hřbitovem a místem posledního odpočinku
vinohradských obyvatel i obyvatel samotné Prahy a jiných obcí. Mezi pochovanými je také
mnoho významných osobností. Zajímavostí je i zřízení popelnicového pohřebiště v roce 1922.
Výčet staveb uzavřeme stavbou veřejnou. Nedostatek místa, respektive místností pro obecní
spolky i pro společenský život byl vyřešen stavbou Národního domu. Ten byl dokončen v roce
1894 a nabízel velký společenský sál, tělocvičnu, kavárnu, restauraci, knihovnu a dostatek místa
pro všechny místní spolky. Architektem tohoto, dnes multifunkčního a stále reprezentativního
novorenesančního domu, byl opět vinohradský městský architekt, vyznavač historizujících
slohů, Antonín Turek.

6.4.

Rezidenční stavby první etapy

Příklady staveb se soukromým investorem se v tomto období omezují na činžovní domy a vily,
tedy stavby s ryze rezidenčním charakterem. Ty spojuje osoba stavebníka – stavebního či jiného
podnikatele nebo osobnost kulturního života, který staví své sídlo nebo nájemní dům. Dále mají
stavby z tohoto období dalšího společného jmenovatele, a tím je architektonický styl. Převládá
obliba historizujících slohů, nejvíce novorenesančního.
Konkrétním příkladem sídelních vil mohou být vinohradské vily v dnešní ulici Jana Masaryka
(dříve Wimmerova, Čelakovského). Tato ulice kopíruje hranu bývalých Wimmerových sadů a
nachází se v nich několik vil v historizujícím stylu postavených v poslední čtvrtině 19. století.
Jako nejznámější lze vybrat vilu Osvěta č. p. 165, vystavěnou v roce 1882 pro Václava Vlčka,
vydavatele časopisu Osvěta. Později byla vila známá jako bydliště T. G. Masaryka a jako rodný
dům jeho syna Jana, kterého dnes připomíná i pamětní deska a busta na domě. Architektem i
stavitelem byl vinohradský občan Alois Bureš, pozdější starosta. Jako dlouholetý člen městské
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rady byl Bureš zodpovědný za stavební agendu a jeho jméno tak lze nalézt na mnoha stavebních
dokumentech vinohradských domů. Třípatrová stavba byla navržena a vystavěna
v jednoduchém novorenesančním stylu, tak typickém pro toto období. Dnes, i díky
rekonstrukci, je tak typickým příkladem rezidenční zástavby prvního stavebního období
Královských Vinohrad.
Za příklad činžovního domu byl zvolen dům č. p. 819 v Korunní ulici. Jde o dům postavený
v roce 1894, takže typově patří na rozhraní prvního a druhého období vinohradské výstavby.
Tato etapa je charakteristická domy třípatrovými, které jsou postavené ve stylu historizujících
slohů, zde s novorenesanční fasádou zdobenou pilastry zakončenými korintskou hlavicí.53
Typické pro vinohradské domy je také pozdější přístavba, v tomto případě proběhla nástavba o
jedno patro s částečným zachováním původního stylu. Stavebníkem byla soukromá osoba,
Anna Šterbová. U vinohradských činžáků postavených v unifikovaném novorenesančním slohu
bývá mnohdy těžké najít architekta domu. Někdy je to proto, že architekt chybí nebo že
jednoduchá fasáda žádného architekta nepotřebuje. Někdy architekt není na plánech podepsán,
například z důvodu, že jde o kolektivní dílo projektové kanceláře stavební firmy. V mnoha
případech se tak dozvíme pouze jméno stavitele. V našem případě jde o stavitele Sauera a pod
fasádou je podepsán K. Svoboda.
Dle půdorysů54 jednotlivých pater je zde patrné dvoutraktové uspořádání, odpovídající době
vzniku. Dům sice již není osazen pavlačí, ovšem absence středního traktu zapřičiňuje absenci
samostatné koupelny. Vchází se tak přímo do kuchyně a z ní dále do obytného pokoje, který je
orientován do ulice. Jde o zjednodušený model bytu, který ještě nenabízí komfortní bydlení,
které přináší až 20. století. Na patře se nacházely až tři byty o dvou místnostech. O
jednoduchosti a strohosti této koncepce vypovídá i název této dvoutraktové tzv. kasárenské
dispozice. Aby domy 19. století vyhovovaly postupně se zvyšujícímu standardu bydlení,
musely většinou projít několika pozdějšími rekonstrukcemi či přestavbami. Dům je dnes
v rukou soukromého majitele. Zajímavostí je dlouhodobá existence čistírny peří, doložená již
u rodiny první majitelky.

53

Viz příloha č. 3.

54

Viz příloha č. 4.

40

6.5.

Druhá etapa

V období vymezeném lety 1890 – 1914 dochází též k velkému stavebnímu rozvoji obce.
Technika a stavební um již umožňuje stavět domy čtyřpatrové. Důležitou součástí stavebních
aktivit je nejen stavba domů nových, ale také rozšiřování těch starých. Nejstarší domy na
Královských Vinohradech byly stavěny jako dvoupatrové, ty bývaly většinou zbořeny a na
jejich místě byly vystavěny nové, vyšší domy. Některé domy bývaly zvyšovány nástavbou,
která je zařadila do kategorie vícepatrových domů, později standardně pětipatrových. Pozorný
chodec může i dnes rozpoznat domy, které byly navyšovány. Nástavby jsou mnohdy stylově
nebo dispozičně odlišeny.
Stylově se domy postavené v tomto období stále drží historizujících slohů novorenesance a
novobaroka. Ani Vinohradům, jako čtvrti s převahou obyvatel české národnosti, se nevyhnuly
pokusy o národnostně zdobené fasády, o jakýsi specifický národní styl. 55 Souvisí
s národnostním uvědoměním sebevědomého národa na konci 19. století. Projevoval se zejména
zdobením fasád národními motivy, zejména příklady z historie, dále například sochami českých
světců, nápisy na fasádě upozorňujícími na minulost Čechů. Tématy mohlo být jak husitství,
tak méně konfrontační přemyslovské či lucemburské období českých dějin. S koncem 19.
století se o slovo hlásí secese jako styl, který předznamenává modernu, svou bohatou zoomorfní
zdobností ale zůstává v minulosti. Specifická zdobnost se projevuje jak na fasádách činžovních
domů, tak u staveb veřejných.
Za příklad veřejných staveb v tradičním historizujícím duchu zvolíme Vinohradskou
synagogu, která byla postavena mezi lety 1894 – 1896 v Sázavské ulici. Byla dílem německého
architekta Wilhelma Stiassneho. Jako sakrální stavba kombinovala tradiční prvky židovské
synagogy s historismem 19. století. Synagoga byla zbořena z důvodu poškození po
spojeneckém náletu na Prahu v únoru 1945, později byla na jejím místě vystavěna školní
budova.
Secesi jako styl přelomu 19. a 20. století zastupuje na Vinohradech kromě několika fasád
činžovních domů hlavně budova Hlavního nádraží. První budova nádraží Františka Josefa
z roku 1871 nedostačovala, proto byla nahrazena novou stavbou, která vznikla mezi lety 1902
– 1909 na základě návrhu architekta Josefa Fanty, který ve 20. století tvořil převážně v secesním
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stylu. Tato budova, bývalá odbavovací hala, je dnes nazývána Fantovou budovou a prochází
částečnou rekonstrukcí.
Na pomezí mezi secesí a historismem stojí budova Divadla na Vinohradech vybudovaná na
severní straně náměstí Míru mezi lety 1902 – 1907. Návrh architekta Aloise Čenského je
výsledkem kombinace jeho dvou návrhů: prvního, vítězného, ve stylu novorenesance a
pozdějšího, odvážnějšího, secesního. Výsledkem je tak trochu eklektická stavba, v zásadě
novorenesanční, ovšem s prvky secesní zdobnosti. Výslednou podobu lze spojit s
konzervativním postojem vinohradské obce, stavebníkem objektu.
Nastupující 20. století jakoby od svého začátku tušilo, že bude pro lidské dějiny
významným stoletím. Projevuje se to i v kultuře a architektuře. Nástup moderny s sebou nese i
zrod moderních uměleckých architektonických směrů. Na úvod je třeba prohlásit, že na
Královské Vinohrady se moderna dostávala postupně a ani dnes nemůžeme prohlásit tuto oblast
za bohatou na moderně řešené stavby. První polovina 20. století ale byla dostatečně dlouhou
dobou na to, aby se moderní umělecké směry zapsaly do architektonické podoby čtvrti.
Počáteční odpor či snad jen neochota vinohradských experimentovat a nedržet se klasických
forem souvisí s jistou konzervativností a usedlostí stavebníků. Většinou šlo o zasloužilé
občany, které nic nenutilo experimentovat. Přesto se našly výjimky, o kterých bude zmínka
v pozdější části práce.
Výhodou pro stavebníky tohoto období, která se odrazí i v hodnocení urbanistického
konceptu byl fakt, že zastavovaná plocha byla geograficky příznivá, rovná a šlo o prostranství
jaksi panenské, bez předchozí zástavby, s řídkou okolní zástavbou. Toto se týká zejména oblasti
severojižně vymezené dnešními ulicemi Polská a Francouzská, kde je vytvořena bloková
zástavba, dále pak jde o několik ulic/tříd, které vedou východním směrem a tvoří tak lineární
osu Vinohrad. Jde o ulice Korunní, Mánesova, Moravská. Tyto nově založené ulice doplňuje
tradiční hlavní ulice Jungmannova (Vinohradská). Další oblastí s typicky vinohradskou hustou
zástavbou je oblast jižně od ulice Palackého (Francouzská). Kromě již zmíněné a velkoryse
řešené Tunelové ulice (Londýnská) to byly užší ulice s tří až čtyřpatrovými domy a
s unifikovanými historizujícími, zejména neorenesančními fasádami. Šlo o ulice Krameriova
(Americká), Komenského (Belgická), Čelakovského (Jana Masaryka), Klicperova (Záhřebská),
nebo Máchova. Na těchto územích se tak již může uplatnit ortogonální plánování
s pravidelnými obytnými bloky, rovnými ulicemi, dostatečně širokými.
Každé konkrétní území má ale svá specifika. Výjimky potvrzují pravidlo a nejinak tomu je
i u Královských Vinohrad. Pravidelnou uliční síť tak rozrušuje několik specificky trasovaných
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ulic, které vypovídají zejména o historii a topografii území. Tyto ulice zachovávají trasy starých
cest a stezek. Typickým příkladem je dnešní Francouzská ulice (dříve Palackého), která tvoří
územní i geografický předěl. Mnohé staré cesty vedly přímo na východ, a proto jednoznačně
zapadly do vinohradské pravidelné uliční sítě (Vinohradská ulice). Mnohé ulice vedené
severojižním směrem kopírují zaniklé hradby (Legerova ulice). Zmíněným specifickým
příkladem je ulice Londýnská (dříve Hálkova, Tunelová), která kopíruje trasu nejstaršího ze tří
vinohradských tunelů.56
Velkorysost a výhoda nově zakládaného města skoro na zeleném drnu v sobě zahrnuje
možnost monumentality po vzoru velkých městských koncepcí. I na Královských Vinohradech
tak můžeme najít pokus o velkoměstský bulvár pařížského vzoru, dostatečně širokou ulici
lemovanou stromořadím, po jejímž obvodu se tyčí paláce a výstavní měšťanské domy. Zmíněné
slovo pokus je zde na místě. Opravdový bulvár široký až 70 metrů jako pařížský ChampsÉlysées zde opravdu nenajdeme. Standartní šířka ulice označované za bulvár je 30 metrů, ani
takovou na Vinohradech nenajdeme. Ovšem většina ulic Vinohrad mají průměrnou šířku okolo
20 metrů,57 což byl na tehdejší poměry luxus. Nejširší jsou ulice stavěné na místě zbořených
hradeb (Sokolská, Legerova), ale také jiné, jako například hlavní tepna čtvrti, dnešní
Vinohradská ulice (25, 75 metru) nebo dnešní Korunní a Anglická ulice, které byly postaveny
nově a jež lze označit za typické velkoryse řešené ulice období urbanistického rozvoje měst 19.
století. Velkorysé rozměry těchto ulic, jejich délka a charakter výstavní ulice doplňuje i fakt, že
někdy bývají zařazovány do kategorie třída (bulvár). Standartní šíře nových vinohradských ulic
byla 20 – 24 metrů, což je dostačující i z dnešního pohledu.58 Opravdovým bulvárům se ale
podobají rozmístěním stromořadí a infrastruktury, což zahrnuje široký chodník, jízdní pruh a
tramvajové koleje. U některých zmíněných ulic dnes jejich původní výstavnost překrývá
přemíra automobilové dopravy, jiné ale svůj výstavní charakter plní.
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V prostředí rozrůstajícího se města nelze nereflektovat také životní podmínky jeho obyvatel.
19. století jako věk druhé průmyslové revoluce přibližuje výsledky a pokroky vědy i obyčejným
lidem. Jde zejména o prostředky, které zvyšují komfort bydlení a kvalitu života. V prvé řadě
jde o zajištění základních potřeb k bydlení: vody, tepla, světla. Problémy s vodou vinohradští
vyřešili, popis následuje později a propojuje boj o životodárnou tekutinu s bojem politickým.
Ze zdravotního hlediska lze snad jen dodat, že existence vodovodu a zajištění čerstvé pitné vody
a zejména budování kanalizace definitivně odstranil výskyt epidemií břišního tyfu (sic!), které
pravidelně vypukaly ve velkých městech až do začátku 20. století. Standardem se začaly stávat
splachovací záchody (anglicky closet). Teplo bývalo zajištěno dřevem nebo uhlím, jako
palivem pro lokální topeniště, kamna. Svítilo se olejovými či petrolejovými lampami. Zajištění
základního životního komfortu v domácnosti postupně začínají přebírat plyn a elektrická
energie. Z veřejných činů je třeba zmínit zejména plynofikaci a elektrifikaci vinohradského
území. Osvětlení ulic začala na základě smlouvy z roku 1883 zajišťovat Pražská obecní
plynárna, která zajistila osvětlení ulic svítiplynem, který nahradil petrolejové lampy. O přísun
elektrické energie se postarala vinohradská obec stavbou elektrárny blízko vlastní vodárny ve
východní části obce. Na zavádění elektrického proudu na konci 19. století se podílel samotný
František Křižík, který také participoval na projektu vinohradské elektrické dráhy. V první fázi
byl elektrický proud využíván k osvětlení veřejných budov: kostela sv. Ludmily, Vinohradské
záložny a také radnice s přilehlou školou. Prozíraví a podnikaví vinohradští občané a jejich
vládnoucí elity později pochopili, že nejefektivnější a nejvýhodnější je odebírat energii od
většího celku, i přes svou deklarovanou hrdost a samostatnost tak odebírali energii od pražských
podniků. Město a jeho obyvatelé tak s nástupem dvacátého století okusili komfortní bydlení,
jaké bylo standardem v západní Evropě.

6.6.

Rezidenční stavby druhé etapy

Příklady k této stavební etapě budou dva. Patrná má být výrazná stylová rozdílnost obou
činžovních domů, jejichž stavba je datována na počátek 20. století.
Prvním je činžovní dům č. p. 1251 v Korunní ulici. Byl vystavěn mezi lety 1903 a 1904
spolu s dalšími dvěma sousedními domy č. p. 1249 a 1250. Může se tak jednat o trojdům, neboť
všechny tři domy jsou totožné. Domy postavila firma stavitele Antonína Dvořáka. Majitelem
zmiňovaného domu č. p. 1251 byl vinohradský městský architekt Antonín Turek, který
navrhnul vinohradské obci několik staveb, například vodárenskou věž, budovu školy Na
Smetance, Národní dům nebo Vinohradskou tržnici. V plánech se nepodařila najít přímá
zmínka o autorství fasády těchto tří činžovních domů, avšak podle zpracování, tedy zdobného
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průčelí v novogotickém stylu, je možné připsat autorství architektu Turkovi osobně.59 Navíc je
prokazatelně autorem blízkého domu č. p. 1440, sborového domu Československé církve
evangelické, který je vystavěn později, ale ve velice podobném stylu a postaveného stejným
stavitelem. Domy jsou zakončeny trojúhelníkovým štítem, na kterém se nachází jediný balkon
domu.
Dispozice domu je třítraktová.60 Z domovní chodby se vchází do předsíně ve středním
traktu, kde je též samostatná koupelna, dobově nazývaná lázeň. V traktu směrem do dvora se
pak nachází jeden pokoj a kuchyň, v uličním traktu pak obytné pokoje. Sledovaný dům
obsahuje dvě bytové jednotky na patře. Jednotlivé byty jsou dnes v osobním vlastnictví.
Druhým domem, který stojí za zmínku je tzv. Laichterův dům. Stavebníkem byl pražský
nakladatel Jan Laichter, známý jako vydavatel společenskovědní literatury, a také Masarykova
časopisu Naše doba. Pro své nakladatelství si nechal postavit, v zástavbě u východní strany
Riegrových sadů, dům č. p. 1543 v dnešní Chopinově ulici. Dům se vymyká svým účelem. Šlo
zde totiž o spojení rezidenční funkce s funkcí sídla firmy. Kromě bytu majitele a dalších
nájemních bytů, se zde nacházelo sídlo Laichterova nakladatelství. Dům, postavený mezi lety
1908 – 1909 byl navržen architektem Janem Kotěrou. Ten zde nechal naplno projevit svou
inspiraci holandskou moderní architekturou, se kterou se seznámil během studijních cest po
Evropě. Dům je tak navržen ve stylu geometrické moderny, s fasádou nenápadně zdobenou s
využitím bílých a režných cihel a hrubé omítky. 61 Přísně racionální architektura tak stojí
v opozici proti tradiční vinohradské zástavbě s historizujícími fasádami. Kotěra souběžně
s tímto Laichterovým domem stavěl svou vlastní vilu, v Hradešínské ulici na Vinohradech,
která je stylově podobná a je považována za jednu z vrcholných prací tohoto architekta,
považovaného za otce moderní architektury v Českých zemích.
Dispozičně je třeba odlišit jednotlivá patra domu, která měla odlišnou funkci. Ve zvýšeném
přízemí se nacházelo sídlo nakladatelství s ústřední halou a kancelářemi, pracovnou majitele
(orig. písárna chefa) a malým bytem domovníka.62 V prvním patře se nacházel byt rodiny
majitele, velkoryse řešený s pěti pokoji a arkýřem směrem do ulice. Byt byl propojený
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schodištěm ve svém středu se spodním kancelářským patrem. V dalších patrech se pak
nacházely dva nájemní byty na patře se samostatnou koupelnou ve středním traktu a obytnými
pokoji směrem do ulice. Do kanceláře nakladatelství a bytu majitele se vstupovalo vchodem
umístěných při čelním pohledu vpravo, do ostatních nájemních bytu vchodem umístěným
vlevo. Dům byl v roce 1937 navýšen o jedno patro a dorovnal tak okolní zástavbu, nestandardní
je ovšem rovná střecha, u tradičních činžovních domů neobvyklá. Dům je dnes v majetku
rodiny Laichterových a porušena nebyla ani tradice vydavatelského domu, dnes je sídlem
nakladatelství Paseka.

6.7.

Třetí etapa

Dobové vzpomínkové knihy se též nezapomněly pochlubit, že do První světové války
zvládly Královské Vinohrady bytovou otázku nejlépe. Se začátkem války ovšem ustal stavební
ruch na celých pět let. Posledním domem postaveným v roce 1914 byl dům č. p. 1725, vila na
rozmezí ulic Na Šafránce a Slovinská.63 Znovu se začalo stavět až v roce 1919. V souvislosti
se změnou režimu a vznikem Československé republiky se navýšila poptávka po bytech na
Vinohradech, ale také se změnila strategie samotného města. To na základě státního nařízení
začalo nejdříve byty zabavovat pro sociální účely, tato strategie ale nebyla úspěšná a ani
samotná obec ji nepreferovala. Město se snažilo výstavbu samo realizovat. Nově vznikající
stavební parcely byly z důvodu poválečné bytové krize určeny pro výstavbu domů s menšími
byty. Prvním takovým počinem byla výstavba bytů v oblasti Flory. Jednalo se o architektonicky
jednotně řešený blok pětipatrových domů se společným dvorem a zahradou mezi ulicemi
Vinohradská, Slezská, Jičínská a Čáslavská.
Třetí etapa stavebního vývoje území Vinohrad tak začala praktickými problémy. Její
počátek spojujeme s koncem Velké války a vznikem nového státu. Určení konce této etapy
může být provedeno na základě volné interpretace a může být několikrát posouváno. Prvním
faktickým koncem může být samotné spojení s Prahou a s tím související bezprostřední ztráta
vlivu na urbanistickou koncepci ze strany vinohradské samosprávy. Statistiky, které potvrzují,
že se stavební vývoj nezastavil, toto tvrzení vylučují. Stavební ruch je pevně spojen s politickou
a ekonomickou situací ve státě. Dvacátá léta tak nahrávají rozvoji, naopak léta třicátá přinášejí
stagnaci, v souladu s doznívajícími následky světové hospodářské krize, která se nevyhnula ani
Československu. Nestabilitu také přináší vzrůstající politické napětí v Evropě. Z praktického
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hlediska pak může konec výstavby ovlivnit i samotná rozloha území a počet volných ploch,
určených k zastavění. Vinohradské území, systematicky zastavované, tak dosahuje se svojí
zástavbou až na své katastrální hranice. Postupně zbývá již jen málo volných parcel a stavební
ruch tak mohou povzbudit jedině přestavby či přístavby stávajících domů.
Třetí etapu výstavby tak lze přirozeně propojit s trváním existence první Československé
republiky a vymezit tak její dvacetiletku. Soukromí investoři prováděli v této éře zejména
výstavbu rodinných domů pro jednu rodinu, méně již byla realizována stavba činžovních domů,
jejichž výnosy výborně živily pozemkovou buržoazii 19. století. Nových bytových domů byly
postaveny jednotky, zatímco rodinných domů stovky. V době bytové nouze, kdy je podáno 23
tisíc žádostí o byt, je tato výstavba rodinných domů s drahými nájmy kritizována jako mrhání
drahocennými pozemky vhodnými pro výstavbu činžovních domů.64
Převážná část domů byla postavena v moderních architektonických stylech, v prostředí
nové republiky vidíme tedy již naprosté opuštění historizujících slohů. Dominují tedy styly
purismus, art deco a jeho varianty, nastupuje též funkcionalismus. Předně je v tomto období
třeba zachytit stavbu několika moderních velkoměstských paláců, sídel firem a úřadů. Stavební
rozvoj, kterému napomáhá vznik republiky, se projevil na stavbě velkorysých budov, které se
svou velikostí hodily na široké vinohradské ulice, hlavně na ulici Vinohradskou.
Pro monumentální budovy dobře posloužil pozemek bývalého Seidlova pole severně od
náměstí Míru mezi dnešními ulicemi Slezská a Vinohradská, což byl poslední dosud
nezastavěný prostor centrální části Vinohrad. Ten byl odkoupen Vinohradskou záložnou a
rozparcelován, čímž poskytl velkorysý prostor pro urbanistický koncept několika
monumentálních vinohradských budov.
První je Spolkový dům Zemědělské osvěty ve Slezské ulici č. p. 100, postavený mezi lety
1924 – 1924 podle projektu významného českého architekta Josefa Gočára. Tento žák Jana
Kotěry u návrhu této budovy zkombinoval prvky geometrické moderny s potřebnou
monumentalitou hodnou sídla instituce. Vznikla tak ryze moderní stavba, které vyniká
výraznou barvou režného zdiva.
Nedaleko, v Římské ulici č. p. 2135, se nachází Dům České zemské hasičské jednoty, dnes
známý jako Hasičský dům. Vznikl mezi lety 1926 – 1928 a je dílem architektonického studia
Pražák a Moravec. Dům patří mezi první čistě funkcionalistické stavby na území Vinohrad a je
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zde největší stavbou architektonického stylu, který později dominoval zástavbě zejména
vilových čtvrtí. Dům obsahuje také sál, dodnes využívaný pro kulturní účely.
Dalšími budovami v tomto prostoru jsou 3 budovy od architekta Aloise Dryáka, jehož
tvorbu charakterizují několikeré přechody mezi styly. Stavba na ulici Vinohradské č. p. 1789,
postavená v letech 1922 – 1924 pro Ústředí československých poštovních a telegrafních
zřízenců, je ukázkou stylu art deco. Budova známá jako Radiopalác v sobě ukrývala kromě bytů
zaměstnanců a obchodů také kino a taneční sál. Druhou Dryákovou prací v tomto prostoru je
budova Československé tabákové režie ve Slezské ulici č. p. 2000. Ta měla sloužit
kancelářským účelům, postavena byla mezi lety 1923 – 1928. Stylově je kombinací art deca a
tradičního neoklasicismu, který budově přidává důležitost sídla úřadu. Dnes budova slouží
Obchodnímu soudu. Poslední stavbou Aloise Dryáka na území bývalého Seidlova pole,
konkrétně v ulici Vinohradská č. p. 1896, je budova zvaná Orbis postavená v letech 1924 –
1925 jako dům Tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti. Dům je postaven ve stylu
moderny s absencí ornamentální zdobnosti s výrazným trojúhelníkovým štítem směrem do
ulice.
Vinohradská ulice je sídlem i pro Československý rozhlas, jehož hlavní budova se nachází
na Vinohradské č. p. 1409 a je vystavěna ve střídmě funkcionalistickém stylu. V horní části
Vinohradské ulice, na náměstí Jiřího z Poděbrad, se nachází i výrazná moderní sakrální pražská
stavba, a to katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Nejznámější pražská stavba slovinského
architekta Josipa Plečnika, který byl spojen s Československem více realizacemi, vznikla
v letech 1928 – 1932. Zajímavým srovnáním s Plečnikovým katolickým chrámem je nedaleká
stavba Husova sboru, kostela a bytového domu Církve československé husitské. Ten byl
postaven v letech 1931 – 1933 podle projektu dalšího významného českého architekta Pavla
Janáka. Vzhledem k odlišnému vnímání víry u této mladé církve, je zde kladen důraz i na
spolkovou a rezidenční funkci, než pouze na monumentální chrámový prostor. Budova
nedaleko Vinohradské vodárny je tak příkladem multifunkční funkcionalistické stavby, která
svým provedením odpovídá střídmosti svého stavebníka, husitské církve.
Vinohradské území je tedy zejména díky dostatku pozemků zastavěno v období První
republiky mnoha stavbami moderních architektonických směrů. S postupem času začíná
dominovat funkcionalismus, a to zejména u vilové zástavby, ale i u staveb činžovních domů.
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6.8.

Rezidenční stavby třetí etapy

Třetí stavební etapu v našem přehledu bytových domů zastupuje dům, vzniklý již za První
republiky. V tomto období je patrná změna investorů staveb. Mnohem častěji než soukromé
investice podnikatelů jsou domy stavěny z iniciativy státních úřadů, respektive družstev pro
tento účel zřízených. To je příklad dvou domů v Korunní ulici č. p. 1901 a 1902, které si v letech
1923 - 1924 nechalo vystavět Stavební a bytové družstvo spolku úřednictva poštovního úřadu
šekového v Praze. Tento úřad vznikl v roce 1919 a navazoval na předešlé úřady rakouské,
úkolem byla správa státního šekového platebního systému. Úřad sídlil zprvu na Smíchově,
později vystavěl své reprezentativní sídlo na Václavském náměstí v místech bývalého domu U
Primasů, aby byl v roce 1930 přeměněn na Poštovní spořitelnu.
Stavební družstvo zaměstnanců si stavbu dvou domů objednalo u architekta Ladislava
Machoně, spolupracovníka Jana Kotěry, který po jeho smrti vedl jeho ateliér a školu
architektury. Ten navrhl činžovní domy v moderním stylu.65 Průčelí a vchod domu se dají
zařadit do stylu art deco, celkový vzhled fasády, prost veškeré zdobnosti, navazuje na vrcholné
období učitele Kotěry a nezapře inspiraci v nastupujícím funkcionalismu. Architekt Machoň
stejně jako další čeští architekti prošli ve své tvorbě vývojem, při kterém často měnili styl své
práce. Ve svých návrzích vystřídal styl moderny, kubismu, art deco i funkcionalismu. Byl
multifunkčním návrhářem nejen staveb, ale také nábytku či divadelních scén.
Družstevní činžovní dům je pětipatrový, vzhledem k době výstavby už standardně nabízel
komfortní bydlení, tj. samostatnou koupelnu, přívod elektrického proudu a plynu nebo balkon
pro každou bytovou jednotku. Balkon byl u většiny tehdejších domů umístěn pouze do dvora,
zde je ovšem i směrem na ulici, což je, při komparaci se sousedními domy, ojedinělá záležitost.
Bytové jednotky v domě jsou též velikostně rozděleny podle pater. V přízemí se nacházejí dva
byty a malý byt domovníka. V prvním, druhém a třetím patře jsou pak umístěny vždy dva velké
byty.66 V posledních dvou patrech jsou pak umístěny tři bytové jednotky.67 Byty nabízejí
standardní tři trakty, s koupelnou a se světlíkem pro vývod spalin uprostřed a kuchyní směrem
do dvora. Velké obytné místnosti jsou umístěny směrem do ulice. Některé byty prošly
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přestavbou a změnou dispozice, u obou domů byla po roce 2000 provedena půdní vestavba a
dnes jsou v majetku bytových družstev.
Architekt Ladislav Machoň souběžně s představenými činžovními domy realizoval na
Vinohradech ještě stavbu vily bratří Čapků. Ta byla postavena ve východní části Vinohrad,
v Úzké ulici (dnes Bratří Čapků). Vila byla součástí kolonie úřednických rodinných domků,
konkrétně družstva Všeúřednické besedy. Machoň navrhl dvojdům, který si bratři rovnoměrně
rozdělili. I zde jde o stavbu v moderním duchu, stylově složitě zařaditelnou, která čerpá
z Kotěrovy moderny, art deca a jeho národních variant (národní sloh). Dům je dnes v majetku
Městské části Praha 10, která v něm připravuje čapkovskou expozici.
Při popisu vývoje bytových domů jsme se dostali do situace, kdy nově zbudované bytové
jednotky, ať už v činžovním či rodinném domě, poskytují svým uživatelům moderní komfortní
bydlení. Výrazná změna nastala i ve vnější podobě domů, které svým moderním a
modernistickým zpracováním zachycovaly jak progresivní vývoj mladé republiky, tak
evropský a světový architektonický vývoj 1. poloviny 20. století.
Pro naše téma je důležité sledovat jednu klíčovou správní událost, a to vznik tzv. Velké
Prahy, jejíž vytvoření znamenalo konec formální samostatnosti vinohradské obce a převedení
většiny činností na magistrát města.
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7. Politický vývoj ve 20. století
7.1.

Královské Vinohrady a vznik Velké Prahy

Zákon o Velké Praze byl připravován a projednáván již od vzniku republiky. Myšlenky na
spojení všech pražských měst a předměstí je ale starší, nápady na sloučení i jednání mezi
obcemi datujeme již do 19. století. Snahu projevovala zejména samotná Praha, pro niž by
připojení těch nejbližších obcí znamenalo nové obyvatelstvo a vznik opravdového velkoměsta
atakujícího milion obyvatel. Další výhody měly být zejména finanční, větší výběr daní a také
fakt, že občané jako potenciální zaměstnanci budou občany Prahy. Praha počítala zejména
s připojením obcí bezprostředně sousedících s Prahou, což byly Vinohrady, Žižkov, Vršovice,
Libeň, Smíchov, Dejvice. Praze by se hodili žižkovští a karlínští dělníci, vinohradští úředníci i
libeňské a smíchovské továrny. Okolní čtvrtě byly navíc rozlohou mnohdy větší než historická
pražská města. Praha také upozorňovala na fakt, že okolní obce plně využívají infrastrukturu,
kterou na své náklady vybudovala Praha, šlo zejména o zásobování vodou, plynem, o
kanalizaci, komunikace, veřejnou dopravu aj. V neposlední řadě bylo připojování blízkých obcí
a zvětšování měst, která byla centrem regionu, přirozenou záležitostí (viz Vídeň).
Připojovací akce tak probíhaly postupně a týkaly se jen jednotlivých obcí (1884
Holešovice-Bubny, 1901 Libeň). Praha, vědoma si sebevědomých postojů okolních obcí,
ovšem vytrvala se svojí snahou o připojení obcí bezprostředně sousedících. Jednání bylo
vedeno hlavně s Vinohrady, Žižkovem, Karlínem a Smíchovem.
Vinohradští ale všechny možnosti na spojení odmítali. Vznikl tak jakýsi boj Vinohrady
versus Praha.68 Královské Vinohrady stály v čele obcí sousedících s Prahou, bylo to město
s největším počtem obyvatel z těchto obcí a městem nejbohatším, bylo též nejen samostatným
městem, ale také sídlem okresu, z čehož mu plynuly politické výhody a finanční zisky. Pokud
budeme chtít shrnout důvody, které vedly vinohradskou samosprávu k maření snah o připojení
své i ostatních obcí k Praze, jsou všemožné. Začneme u důvodu nejpraktičtějšího a nejčastěji
zmiňovaného, historiky považovaného za klíčový a hlavní důvod zachování samostatnosti
Vinohrad. Šlo o výši činžovní daně, která byla na Královských Vinohradech až o 40 % nižší
než v samotné Praze. Pro stavební podnikatele, kteří založili své živobytí na stavbě domů a
jejich následném provozování a kterých bylo na Vinohradech mnoho, mimo jiné i v městském
zastupitelstvu (např. letitý zastupitel a starosta Alois Bureš), by zavedení pražského sazebníku
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znamenalo citelné snížení zisků z nájemného. Prameny také hovoří o tom, že ztráta zisků
vinohradských by znamenala pohromu nejen pro ně, ale také pro nájemníky, kterým by se
zvýšilo nájemné a peníze vybrané na daních by připadly „Vídni“, tedy státní pokladně.69 Zde
se připojuje národnostní rozměr, což je také jedním z pozdějších důvodů, kterým později
argumentuje vinohradská obec nezdařené připojení. Vídeň prý záměrně bránila spojení Prahy,
neboť se prý bála vzniku Velké Prahy, která by se stala ještě větším národním a hospodářským
centrem Čechů. Hovoří se dokonce o přímé konkurenci Vídně.70 Takovéto národnostní důvody
jsou dnes vesměs odmítány, ovšem jako pověstné jablko sváru můžou stále fungovat.71
Dalším důvodem nepřipojení Vinohrad k Praze za dob rakouského mocnářství může být
ona pověstná hrdost vinohradských. Nejrozsáhlejší jednání o připojení probíhaly od konce
19. století do začátku války, což bylo období, kdy byly Vinohrady etablovaným samostatným
městem s obyvateli, kteří ačkoliv byli většinou přistěhovalci, se rychle identifikovali s novým
domovem. Přidáme-li k tomu fakt, že většina obyvatel dosáhla ve své práci úspěchu, nemůžeme
se vysokému sebevědomí vinohradských divit. Mysleli si, že Prahu prostě nepotřebují. Pravda
byla někde uprostřed.
Dobrým příkladem je tzv. boj o vodu, kdy okolní obce využívaly vodárnu vybudovanou
pražskou obcí, později Praha zastavila dodávky vody domům, které byly blízko jejích hranic.
To se týkalo i několika desítek vinohradských domů. Otázky zásobování vodou byly
projednávány již od roku 1878 a nová vodárna přivádějící vodu z Podolí byla hotova v roce
1882. Celý systém zásobování vodou města Královské Vinohrady se skládal z Vinohradské
vodárny v Podolí a čerpací stanice s věžovým vodojemem v Korunní třídě. Dnes již
nevyužívaná vodárenská věž je dominantou lokality zvané Vinohradská vodárna. Vinohradští
tak problém vyřešili svépomocí, ačkoliv stavba vodárny nebyla levnou záležitostí, potřebných
400 tisíc zlatých nakonec sehnali až ve Vídni. Při budování nového vodovodu, který začal

69

PEŠEK 1999, s. 191.

70

BĚLINA, Pavel a kol. Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Praha a

Litomyšl: Paseka, 1998, s. 295.
Viz heslo Vinohrady v otevřené encyklopedii Wikipedie, kterou může každý uživatel editovat. „V 19. století,
až do rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918, se centralistická Vídeň bránila konkurenci rostoucí Prahy
71

zakládáním samostatných královských měst místo jejich spojení s ní.“
Viz: Vinohrady (Praha). Wikipedie. [online]. [cit. 2016-06-24].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohrady_(Praha)

52

dodávat pitnou káranskou vodu v roce 1914, se již Královské Vinohrady spojily s dalšími
obcemi i se samotnou Prahou.
Samotné připojení tak prakticky proběhlo po vzniku republiky, Vznik Velké Prahy byl
započat projednáváním slučovacích zákonů na začátku roku 1920. Musely se určit obce, které
budou připojeny, ať už velké, které souhlasily, tak menší, které pražskou nabídku jednoznačně
uvítaly. Legislativní proces dále zahrnoval vytvoření unifikované správy, územního plánu a
plánu regulace výstavby, plánu hospodaření a investic a také jednotné řešení sociální otázky.
Zákon o Velké Praze nabyl účinnosti 1. ledna 1922. Připojeno bylo 37 obcí, mezi nimi i
Královské Vinohrady, které se staly pražským obvodem s označením XII. Počet obyvatel Prahy
po rozšíření vzrostl z přibližně 250 tisíc na necelých 700 tisíc a do deseti let již počet obyvatel
hlavního města atakoval milion obyvatel.72
Vinohradští se snažili v nově vybudovaném celku o udržení jakési privilegované pozice,
vědomi si bohatství své obce a svého sebevědomí. Vinohradské listy z ledna 1922 hovoří o
nutnosti vytvoření Velké Prahy, ale také o tom, že: „Máme-li my pochopení pro Velkou Prahu,
musí míti Velká Praha pochopení i pro nás. Nevstupujemeť do ní jako žebrák, který se
doprošuje milosti, nýbrž jako hrdí občané, podávající pilné ruce k horlivé spolupráci.“73 Svoje
výhody a moderní vybavenost obce si vinohradští vymáhali i pro připojení ku Praze, kdy jejich
požadavky směřovaly již na magistrát. Dobře to shrnuje kapitola Čeho Král. Vinohrady
potřebují,74 která neopomíná zmínit, že samostatná vinohradská obec měla některé projekty
rozpracované již dříve a je třeba je dokončit. Šlo zejména o projekty sociální a školské,
například stavba lázní nebo nové školní budovy. Vinohradští chápou, že po vzniku Velké Prahy
Praha: „musila opatřiti nejnutnější věci v primitivně vybavených obcích na své periferii,“75
takže nezbývaly prostředky na rekonstrukci vinohradských honosných staveb - divadla a
Národního domu. Následuje přímá formulace požadavků v bodech dle jednotlivých oborů:
sociálním a zdravotnickém, vzdělávacím a školském, sadovém a hřbitovním, tržním,
komunikačním a požárním. Celkem 37 bodů v pěti kategoriích, od dláždění ulic nebo zřízení
poradny pro tuberkulózu a pohlavní nemoci až po několik nájemních domů a školních budov.

72

RŮŽIČKOVÁ 2006, s. 52 – 53.

73

Vinohradské listy. Královské Vinohrady, 1922, č. 2, s. 1.

74

PAMÁTNÍK 1929, s. 133 – 135.

75

PAMÁTNÍK 1929, s. 133.

53

Zvlášť jsou formulovány požadavky na pomník krále Jiřího na stejnojmenném náměstí a na
pomník Karla Havlíčka v Havlíčkových sadech. Rozbor splněných a nesplněných požadavků
není cílem této práce. Pokud bychom zdůrazňovali, že požadavky na pomníky splněny nebyly,
křivdili bychom pražskému magistrátu. Je vidno, že vinohradská samospráva se snažila starat
o svou obec i po formální ztrátě samostatnosti a uchovala si na vývoj obce neformální vliv.

7.2.

Pozdější správní vývoj Vinohrad

Královské Vinohrady se po roce 1922 pohybovaly ve strukturách hlavního města jako
městská část Praha XII, tedy jako dvanáctý z devatenácti pražských obvodů.76
Z pozdější správní historie je pak důležité zmínit krok městské samosprávy, který rozdělil
území bývalého města Královské Vinohrady i čtvrti Praha XII. Rozdělení nastalo po politických
změnách roku 1948. Vznik Ústředních národních výborů a zejména nové administrativní
členění města rozdělilo roku 1949 Prahu na 16 obvodů, změnilo tradiční hranice několika
pražských čtvrtí, čímž je rozdělilo mezi více obvodů. Jednoznačně nejvíce byly postiženy
Královské Vinohrady. Jejich část přiléhající k Novému Městu se připojila k obvodu Praha 2,
který byl tvořen právě Novým Městem a dále Vyšehradem a částí Nuslí. Zbytek Vinohrad ještě
zůstal v samostatném obvodu Praha 12.
Fatální ovšem bylo až nové administrativní členění hlavního města v roce 1960 související
s rozsáhlými správními změnami na úrovni celého Československa. Praha byla nově rozdělena
do deseti obvodů. To že byl bývalému královskému městu odňat přídomek „Královské“ by se
vzhledem k době a politickému režimu dalo pochopit. Podivným ovšem dodnes zůstává
rozdělení vinohradského území mezi pět (sic!) obvodů, respektive městských částí. Toto
rozdělení přetrvalo i po změně režimu po roce 1989, které ale pro administrativní dělení vnitřní
Prahy neznamenalo novou revoluci, jen neustálé rozšiřování Prahy o nové obce.
Vinohradům tak dnes patří smutný rekord v rámci Prahy, kdy jsou nejvíce rozdělenou čtvrtí.
Jejich základ tvoří Městská část Praha 2, která zahrnuje prvotní historické území Královských
Vinohrad s hlavním vinohradským náměstím Míru a radnicí, kterou tato městská část využívá
pro svou potřebu. I přes to, že k Praze 2 patří i část Nového Města, Nuslí a Vyšehrad, jak tomu
bylo pro tento obvod typické i v minulosti, radnice Prahy 2 bývá dnes označována jako
„vinohradská.“ Další část Královských Vinohrad je dnes součástí Městské části Praha 3.
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Radnice tohoto obvodu se zase sama ráda tituluje přídomkem „žižkovská“. Logické je to proto,
že jádro městské části tvoří území bývalého města Žižkov, dále ji ale tvoří také část Malešic,
Strašnic, Vysočan a nemalá část Vinohrad, zejména východní a severní část bývalých
Královských Vinohrad, těsně přiléhající k Žižkovu. Dnešní vztah Prahy 3 ke svému
vinohradskému území by se dal charakterizovat neutrálně, nejsou zde žádné negativní tendence,
možné nepřátelství z minulosti je zapomenuto a není, kdo by jej znovu rozdmýchával. Je ale
patrné, že vinohradské území je jen jakýmsi přívěskem této městské části, jejíž hlavní částí je
Žižkov. Vidět je to ale jen na malých detailech, které mají spíše symbolickou rovinu.77
Paradoxem může být fakt, že po oddělení Žižkova od Vinohrad v roce 1875 se téměř po sto
letech v roce 1960 tato bývalá města opětovně spojují. Tentokrát ale v opačném gardu,
s vedoucí úlohou Žižkova, což někteří vinohradští starousedlíci mohli vnímat negativně. Pro
jiné mohla být horší zpráva o tom, že další novou „vinohradskou“ městskou částí se stala Praha
10, která pojala jihovýchodní část Vinohrad na hranicích s Vršovicemi. Dnešní vztah Prahy 10
k Vinohradům je přirozeně zvláštní, Praha 10 je druhou největší pražskou městskou částí,
zahrnující jak její centrum ve Vršovicích, tak například sídliště Zahradní Město. Vinohradská
část tak tvoří jen nepatrné, leč cenné území této městské části, které leží blízko centra města a
nachází se na něm mnoho výstavných, architektonicky cenných staveb. Malé vinohradské
území je ještě součástí Městské části Praha 1. Jde o území mezi horním koncem Václavského
náměstí a začátkem Vinohradské ulice a zahrnuje tři pruhy Severojižní magistrály, ale také
dnešní Státní operu a Novou budovu Národního muzea. Pátou městskou částí, která obsahuje
území bývalých Královských Vinohrad je Městská část Praha 4. Zde jde o velice malé území,
mezi Vinohrady a Nuslemi. Zahrnuje plochu severní části ulice Závišova a přiléhající části ulice
Bělehradská. Jde o území blízko bývalého Vinohradského nádraží.78
Bizarním příkladem o úloze člověka v osudí politických a správních dějin může být průběh
života osoby, která se narodila na Královských Vinohradech na přelomu 19. a 20. století.
Člověk se narodil jako občan čtvrtého největšího města v Českých zemích, poté zažil zánik
svého města a stal se obyvatelem hlavního města mladé Československé republiky. Po první
světové válce zažil i tu druhou, následovala změna režimu a vláda Komunistické strany. Pokud
se vinohradský rodák, dřívější občan Prahy XII, nyní Prahy 12 dožil roku 1960, mohl konec

77 Autor textu jako obyvatel MČ Praha 3 vidí symbolickou rovinu například v tom, že do jeho bytu na
Vinohradech nechodí Radniční noviny Prahy 3.
78 Viz příloha č. 13.
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svého života strávit v jednom z pěti pražských obvodů, které pojaly území bývalého města
Královské Vinohrady.
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8. Závěr
Jednou ze základních funkcí města je funkce rezidenční, v případě Vinohrad je tato funkce
dominantní a celá čtvrť byla postavena jako obytná čtvrť pro obyvatele pracující v Praze. S tím
souvisí minimální rozvoj průmyslu, až na několik menších podniků. Na území čtvrti se také
nacházelo minimum řemeslných dílen. Vinohrady se vyprofilovaly jako rezidenční čtvrť,79 ve
které bydlely vyšší vrstvy, ať už podnikatelé, pozemkoví vlastníci nebo nová generace převážně
české inteligence – advokáti, profesoři, vědci i umělci. Typickými obyvateli vinohradských
činžovních domů se také stala široká vrstva úředníků. I v dnešní době jsou Vinohrady
deklarovány jako čtvrť vyšší střední třídy a její prestiž zvyšují zejména nově příchozí obyvatelé,
často cizinci.
Další výzkum by mohl vést k definování identity vinohradského občana v minulosti a
zjištění, jestli v dnešní době existuje nějaký hrdý „vinohraďan“ či „vinohraďák.“80 Příčin a
pochybností o dnešní existenci lidí, kteří by se naplno identifikovali s vinohradskou minulostí,
je jistě více. V této práci je, i vzhledem k pozici autora a skladbě pramenů a literatury, jasně
definováno, že Vinohrady byly vždy hrdou čtvrtí, která zdůrazňovala svoji samostatnost a
nezávislost. Bez hrdosti a obětavé práce místních obyvatel by tento fakt vyzněl naprázdno.
Ztráta samostatnosti tak musela znamenat mnoho, zejména pro mysl lidí, kteří zažili dřívější
růst samostatného města. Kvůli složitému administrativnímu uspořádání Prahy ve druhé
polovině 20. století, stejně tak kvůli složitému vývoji politických dějin českých zemí, byla
postupně utlumována příslušnost k bývalému samostatnému městu. Výsledkem je dnešní
křehká identita Vinohrad. Vinohrady ale žijí dál a jejich základní rezidenční funkce jim zůstala.
Královské Vinohrady ovšem nesloužily jen jako noclehárna pražských úředníků. Zejména
samostatná obec se starala o to, aby vše potřebné pro život bylo na místě, zřizovala tak veřejnou
infrastrukturu, zásobování palivem, potravinami. Funkci tržní či ekonomickou tak město plnilo
dobře, výdaje z veřejných prostředků byly možné i díky výběrům daní od početného
obyvatelstva. Obec také dbala například o dostatek zelených ploch zakládáním parků a také
vysazováním stromořadí v ulicích. Dalším plusem bylo komfortní bydlení, neboť vinohradské

Viz název fotografické publikace: STÁTNÍKOVÁ, Pavla. Vinohrady: dobrá čtvrť pro dobré bydlení. Praha:
Muzeum hlavního města Prahy, 2012.
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byty byly vybaveny moderně a hygienicky, což vyneslo městu/čtvrti pověst zdravého místa.
Tak se Královské Vinohrady mohly ve 20. století směle zařadit mezi moderní evropská města.
Město obecně jako prostor by mělo plnit i funkci estetickou. Zde můžeme polemizovat a
z uvedených faktů vyvodit závěr, že území Vinohrad není příkladem esteticky dobře
zvládnutého prostoru. Problémem je hlavně přebujelá zástavba činžovními domy, zprvu živelná
a neplánovaná, později regulovaná. Vinohradský činžovní dům se později ustálil na standardní
výšce pěti pater, což bylo více než dvě nebo tři patra z počátků výstavby. Ani velkoryse
plánované ulice tak někdy nezabrání pocitu stísněnosti. Výše uvedená data o nejvyšší hustotě
zalidnění v rámci Prahy pak mohou svědčit o špatné pověsti Vinohrad jako přelidněné a
nekomfortní čtvrti. Z jeho jednotvárné zástavby činžovních domů můžeme udělat výhodu a
prohlásit, že Vinohrady mají i jakýsi genius loci. V jednotvárné zástavbě činžovních domů lze
také občas naleznout architektonický skvost, zejména hodnotné stavby moderní architektury
20. století, hlavně výstavní vily a moderní velkoměstské paláce, ale také činžovní domy nebo
sakrální stavby. Hlavní město Praha může sloužit jako učebnice architektonických stylů, území
Vinohrad může sloužit jako učebnice moderních architektonických stylů první poloviny 20.
století s důrazem na české prostředí. Dnešní estetickou funkci plní Vinohrady, které jsou
vesměs stavebně dokončeným územím, dobře.
Dnešní doba přináší Vinohradům další nespornou výhodu, která je v jejich umístění
v rámci Prahy. Dřívější předměstí Prahy je dnes považováno za součást širšího centra. Spolu
s dobrou dopravní dostupností, zejména tramvajovou dopravou, na tomto místě historicky
typickou, jsou Vinohrady vyhledávány a jsou považovány za dobrou adresu, někdy i za luxusní
čtvrť.
Parafrází vinařského výroku „In vino vita“, můžeme zakončit práci zvoláním, které
vystihuje oblast Vinohrad od 19. století dodnes: „In Vinohrady vita est.“
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